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Folkrättens inverkan på vapensystemutvecklingen för FM,  En källa till effektivitet? 

Försvarsmakten har p.g.a. av förändringar i folkrätten tvingats till omfattande förtida avveckling 
av vapensystem under de senaste 15 åren. Folkrätten är en av flera faktorer som påverkar 
utveckling och anskaffning av vapen. Frågan är om det finns möjlighet att genom korrekt analys 
av folkrättliga indikatorer kunna förutsäga möjliga förändringar så att yttre effektivitet kan öka 
m h t utveckling/anskaffning av nya vapen. Uppsatsen syftar till att analysera den svenska 
vapenutveckling och anskaffning för FM utifrån ett folkrättsligt perspektiv för att besvara om 
förändringar i tillämpningar av folkrätt kan leda till ökad effektivitet avseende 
utveckling/anskaffning av vapensystem.  

Henri Fayols teori om industriell och generell administration har använts för att analysera hur 
folkrätten inverkar på effektivitet inom vapenutveckling/anskaffning med utgångspunkt från 
Fayols syn på hur planering och kontroll ska användas inom administrativa processer.  

Fayols syn på planering är att denna ska vara framåtblickande och att analysen sedan ligger till 
grund för verksamhetsplanen vilket leder till att man producerar det som marknaden efterfrågar 
dvs. hög yttre effektivitet. Kontroll bör ske tidigt så att identifierade avvikelser kan åtgärdas 
med minimal mängd resurser inom organisationen vilket möjliggör en högre grad av inre 
effektivitet. Metoden har varit kvalitativ analys av texter samt ostrukturerade och informella 
respondentintervjuer. 

Resultatet har visat på att kontrollen bör komma tidigare med avseende på folkrätt. Detta skulle 
sannolikt öka den inre effektiviteten. Resultatet visar att FM gör framåtblickande analyser inom 
många områden men inte inom folkrätt. Om FM inkluderar folkrätt i den framåtblickande 
analysen skulle sannolikt den yttre effektiviteten kunna öka.  

Nyckelord: Yttre effektivitet, Inre effektivitet, planering och kontroll 
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ABSTRACT 
 
The impact of International Law on weapon procurement for the Swedish Armed Forces 
Potentially affecting effectiveness and efficiency? 
 
Due to changes in International Law over the past 15 years the Swedish Armed Forces (SAF) 
have been forced to liquidate operational weapon systems prematurely. International Law is 
one of many factors that affect procurement of weapons. The aim of this thesis is to research if 
an analysis of Indicators concerning future change in International Law can serve as guidance 
for future procurement of weapons and thereby contribute to an increase in effectiveness and 
efficiency. 
  
Henri Fayol's theory of industrial and general management has been used to analyze how 
International Law affects the effectiveness of weapons development and acquisition on the 
basis of Fayol's ideas concerning how planning and control must be used in administrative 
processes.  
Fayol´s approach to planning is that it has to be far-sighted, which means both assessing the 
future and making provisions to be employed in the underlying business plan which leads to 
the production of goods that the market demands, ensuring efficiency. Control should be 
implemented early so that deviations can be corrected with a minimal amount of resources 
within the organization allowing for greater effectiveness. The method has been qualitative 
analysis of texts as well as unstructured and informal interviews. 
  
The results have shown that control should occur earlier with respect to International Law, this 
would likely have increased effectiveness. The results also show that the SAF make forward-
looking analysis in many areas but not within the field of International Law. If the SAF include 
International Law in their forward-looking analyses it is likely that efficiency would be 
ensured. 

Key words:   Effectiveness, efficiency, planning and control 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Svenska vapensystem för miljoner skrotas i förtid p.g.a. en förändrad folkrätt. Kan en 
noggrannare analys av möjliga förändringar minska risken för en upprepning?  
Sannolikt har medias bevakning av konflikter som t.ex. Irak, Afghanistan, Libanon m.fl. och 
dess följder mot civilbefolkningen fått politiker att bli mer medvetna om effekterna av 
moderna vapen. Det framstår som allt tydligare att flera stater därför försöker att minska 
risken för att befälhavaren på fältet skall förfoga över medel som riskerar att orsaka onödigt 
lidande för tredje part (civilbefolkningen).1 Ett tecken är att många nationer strävar efter att ta 
fram vapen med graderad verkan såsom ljus, ljud m.m. som alternativ till kinetisk energi.2  
 
Många icke statliga organisationer som arbetade och arbetar i konfliktområden med framför 
allt minor har sedan 1970-talet drivit frågorna rörande personminor med en tydlig målsättning 
att minska lidandet för civilbefolkningen. Detta skapade ett stort engagemang i frågor som rör 
okontrollerade ammunitionseffekter. Effekterna på civilbefolkningen av speciellt minor och 
senare även blindgångare från klustervapen och andra explosiva lämningar har engagerat 
opinionen som krävde förändring i form av förbud. 3 
 
Minor och klustervapen är vapentyper som senare har kommit att betraktas som oacceptabla 
ur ett humanitetsperspektiv. Flera länder har valt att ansluta sig till och ratificera de 
folkrättliga konventioner som förbjuder dessa vapen. I Sverige har vapensystemen som minor 
därmed avvecklats och man förbereder avveckling av Bombkapsel 90 (BK 90) som 
definierats som klustervapen.4 
  
Sverige har de senaste 10 åren avvecklat minor för mångmiljonbelopp och även en avveckling 
av BK 90 är således nära förestående. Inom FM fanns 9 olika typer av minor som måste 
avvecklas och minst 3 miljoner minor förstördes som ett resultat av Sveriges ratificering av 
Ottawakonventionen. 5 I och med att konventionen mot klustervapen (Osloprocessen) 
uppnådde ratificering av 30 stater i februari 2010 kommer den att träda i kraft från den första 
augusti i år. Sverige har dock inte ratificerat konventionen ännu. 6 
 
FM måste i alla lägen handla rätt utifrån det legala ramverket, men strävan är även att göra 
detta till en så låg kostnad som möjligt, utan att ge avkall på förmågan att lösa ställda 
uppgifter. FM har en implicit strävan att ha en total effektivitet inom all verksamhet och det är 
således något som även sätter sitt avtryck i materielprocessen vid anskaffning/utveckling av 
vapen.  
 
Flera tydliga förändringar för att minska kostnaderna är att FM strävar efter att hitta färdiga 
produkter på marknaden Military Of The Shelf (MOTS) och att man endast undantagsvis skall 
                                                
1 Bring, Ove, Mahmoudi Said, Sverige och folkrätten, Solna,(2007) sid. 198ff. 
2 Gompert, David, C, et al, (2009) Underkill :scalable capabilities for military operations amid populations,  
   Santa Monica, RAND Corporation, s xv.ff. 
3 Bring, Ove, Mahmoudi Said, Sverige och folkrätten, Solna,(2007) sid.197ff. 
4 Gustavsson,Christian, Med sikte på en minfri värld, Stockholm(1999), s.15ff. 
5 Ibid 
6 UN, Convention on cluster munition, http://www.unog.ch, tillgänglig 2010-02-26  
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genomföra utveckling av nationella särlösningar.7 Utvecklingen och anskaffningen av vapen 
går allt mer mot att vara en administrativ process inom FM där tillverkning läggs ut till 
externa leverantörer. Den administrativa processen har beskrivits av teoretiker som Fayol,  
och flera av hans idéer känns igen i verksamheten inom FM. Det är därför intressant att belysa 
folkrättens inverkan på vår egen verksamhet för anskaffning och utveckling av vapen utifrån 
några av hans tankar runt den administrativa processen. 
 
Det folkrättliga området är under ständig utveckling i likhet med säkerhetspolitik, teknik och 
ekonomi osv. De senaste årens förändringar inom folkrätten har varit relativt snabba och har 
inneburit för Sverige att fullt fungerande vapensystem avvecklats i förtid. Vapensystem som 
minor och BK 90 var dock, när de togs fram, helt inom det legala ramverket. 
 
För FM framstår det som irrationellt att skrota fungerande system, men samtidigt är den 
politiska kostnaden i form av förlorad trovärdighet för stor för Sverige som land, om de 
istället valde att inte skriva under avtalen som man själv har varit med att driva fram. Det är 
därför viktigt för FM att beakta folkrättens förändringsprocess och kunna identifiera 
drivkrafterna bakom besluten för att själva kunna säkerställa att de egna anskaffningsbesluten 
blir rationella och effektiva även över tiden. Den stora frågan inför framtiden är således hur 
FM kan nå ökad yttre effektivitet8(göra rätt saker) i den administrativa processen som 
omgärdar vapenutvecklingen. Detta tillsammans med kunskapen om folkrättens utveckling 
kan sannolikt skapa förutsättningar för ännu högre kvalité i beslut för anskaffning/utveckling 
av vapen till FM samt för att handla rätt inom befintligt ramverk.  
 

1.2 Problemformulering 
 
Här följer problemformuleringen som pekar på hur förändrad folkrätt kan skapa problem för 
effektiviteten inom FM . Frågeställningarna vill därmed besvara om det finns en möjlighet 
förhindra detta genom sättet att tillämpa och analysera folkrätten. 
 
Folkrätt är som nämnts tidigare en av flera faktorer som måste beaktas och som inverkar på 
svensk anskaffning/utveckling av vapensystem inom den svenska materielprocessen.  
I tilläggsprotokoll I till de fyra Genèvekonventionerna anges i artikel 36 att alla studier, 
utveckling och anskaffning av nya vapen måste kontrolleras så att de inte bryter mot 
folkrättsliga regler som finns inom konventionen eller övriga konventioner som staten har 
ratificerat.9   
Förändringarna är ur ett humanitetsperspektiv självklart av godo, men har för FM inneburit 
stora kostnader som inte var planerade genom avveckling av minor och snart även 
klustervapen i form av BK 90. 
 
Eftersom FM strävar efter effektivt nyttjande av sina knappa resurser är det relevant att fråga 
sig om det går att minska risken för en upprepning i framtiden. Finns det dessutom en vinst i 
att förändra eller göra tillägg i nuvarande arbetsprocesser med hänsyn till folkrätten?  
Föreligger det idag en möjlighet att skönja tendenser i opinion m.m. som kan förutsäga 
kommande förändringar inom folkrätten? Detta leder till följande problemformulering. 

                                                
7 FM, Strategi för FM Materielförsörjning, skr 23 241:61994, 2007-02-02, Bilaga 1, s 6f. 
8 Skärvad  Bruzelius, Integrerad organisationslära, Lund(1989) s.104. 
9 Försvarsdepartementet, Totalförsvarets Folkrättsråd, Krigets Lagar, Folkrättsliga konventioner gällande under  
   krig, neutralitet och ockupation, version 2.1, Stockholm (1996), s. 380.  
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Hur kan Sveriges folkrättsliga åtaganden på ett effektivt sätt få genomslag i svensk 
vapenutveckling/anskaffning samt går det att minska risken för ekonomiskt bortfall i den 
administrativa processen? 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Här följer syfte och de två frågeställningar som uppsatsen avser att besvara. 
 
Syftet är att analysera den svenska vapenutvecklingen/anskaffningen för FM utifrån ett 
folkrättsligt perspektiv för att besvara om förändringar i tillämpningen av folkrätt kan leda till 
ökad effektivitet avseende utveckling/anskaffning av vapensystem. 
 
Fråga 1 
 
Hur tillämpas folkrätten vid svensk vapenutveckling/anskaffning för FM idag? 
 
 
Fråga 2 
 
Hur kan svensk utveckling/anskaffning av vapensystem för FM erhålla ökad total effektivitet 
med ökad fokus på folkrätt? 
 

1.4 Avgränsningar 
 

Folkrätt och utveckling av vapen går långt tillbaka i tiden men för att göra det hanterbart 
kommer endast konventioner inom krigets folkrätt med bäring på vapen att avhandlas.  
Artikel 36 i Tilläggsprotokoll I10utgör grunden för denna uppsats, samt de konventioner som 
berör vapenutveckling/anskaffning. Endast de tillkommande konventioner som påverkat 
svenska vapensystem under tidsperioden 1980 och framåt kommer dock att beskrivas för att 
ge en indikation på förändringstakt i folkrätten.  
Uppsatsens fokus är krigets folkrätt och tyngdpunkten kommer att ligga på de regler som 
specifikt styr vapenutveckling men inte konventioner som reglerar användningen av vapen 
som sådant.  
 
Avseende vapenutveckling kommer endast de dokument som styr de huvudsakliga 
administrativa processerna som idag hanterar vapenutveckling/anskaffning för FM att 
studeras. Materielprocessen i sin helhet med alla underprocesser kommer inte att behandlas i 
detalj. För utveckling/anskaffning av vapen ingår ett flertal styrdokument. Här avgränsas 
studierna till FMUP samt skrivelsen med rubriken Anvisning 0 för Materielanskaffning och 
FoU11. Endast de underliggande dokument som skrivelsen bygger på med utgångspunkt från 
folkrätten kommer att behandlas.12  

                                                
10 Genèvekonventionens Tilläggsprotokoll I den 8 juni 1977 till Genèvekonventionernas den 12 augusti 1949  
    rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter(Protokoll I) SÖ 1979:22 
11 FM, Anvisning 0 för Materielanskaffning och FoU, HKV skrivelse nr 23 250:78426, Stockholm, 
     2008-11-20. 
12 Se bilaga 1 för de dokument som ligger till grunde för skrivelsen. 
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Den detaljerade analysen genomförs sedan endast av de styrdokument som vid granskning 
nämner åtgärder kopplade till folkrätten och vapenskaffning/utveckling13.  
 
Omfånget avgränsas till att omfatta FM behov av ny förmåga fram till den punkt då FMV är 
beredd att genomföra beställning till industrin med detaljerad kravspecifikation som underlag.  
Själva tillverkningen av produkten inom industrin kommer ej att avhandlas då detta sker på 
uppdrag av FMV enligt fastställda krav, som vid slutlig beställning redan skall ha behandlats 
folkrättsligt. Produktionen bedöms därför ej vara relevant att studera närmare då svaren på 
frågorna bedöms ligga inom de tre myndigheterna FM, FMV och FOI.  
FHS kommer inte att analyseras då skolan ej omfattas av förordningen 2007:936. 
 
I materialet från Sveriges riksdag kommer ingen analys att genomföras avseende eventuell 
politisk agenda eller skiljelinjer. 
   
Fayol har i sin managementteori lagt fram 14 principer för management. Principerna kommer 
dock inte att behandlas i uppsatsen eftersom uppsatsen inte har fokus på ämnet ledarskap och 
det därmed inte bedöms relevant för att svara på frågorna. I den administrativa processen 
kommer inte heller organisation och koordinering att tas upp, då detta inte bedöms som 
nödvändigt för att besvara frågorna.  
 

1.5 Centrala begrepp 
 
Yttre effektivitet innebär att göra rätt saker. Det vill säga att en fabrik tillverkar varor som det 
finns avsättning för. För FM innebär det att vapensystemen måste vara designade för de 
miljöer och situationer som råder i insatsområdena.14 
 
Inre effektivitet innebär att göra på rätt sätt i en organisation eller process.  
Därmed säkerställer man ett minimalt nyttjande av resurser för att lösa en uppgift.  
Dessa två begrepp ger tillsammans den totala effektiviteten i en organisation. Det är 
tillämpligt i både företag och samhällsorganisationer.15 
 
Inom företagsvärlden kan snabbt expanderande företag klara en låg inre effektivitet om den 
yttre effektiviteten är hög dvs. de säljer efterfrågade produkter. Yttre effektivitet är således 
inte en förutsättning för inre effektivitet eller tvärtom. Ett väletablerat företag eller 
organisation har däremot ofta den inre effektiviteten mer i fokus. 
 
För att bli framgångsrik över tiden krävs däremot en kombination. Det är även viktigt att 
kunna ställa om sin verksamhet m.h.t. till teknikskiften m.m. En framåtblickande analys 
behövs därför av omvärlden för att säkerställa en yttre effektivitet.16 Yttre effektivitet 
säkerställs idag inom FM bl. a. genom FM Strategi för Forskning och utveckling där teknik är 
i fokus.17 
                                                
13 Anskaffning/utveckling används pga att FM nya inriktning strävar efter anskaffning av färdiga vapensystem 
    och endast i undantagsfall skall nyutveckling ske. 
14 Bruzelius, Lars H, Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organsationslära, Studentlitteratur, Lund(1989) s.104 f. 
15 Ibid. 
16 Ibid, s.106 
17 FM, (2009) Strategi för Försvarsmaktens forskning och utveckling(FOU), HKV skr 21 000:52385,  
     2009-02-18, bilaga 1, s.3ff. 
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1.6  Tidigare forskning 
 

Vid sökning i bibliotekets databaser och Internet med orden folkrätt, International law och 
weapons har ett fåtal böcker identifierats om folkrätt med anknytning till vapenutveckling.  
 
Christer Ahlström genomför en noggrann studie i boken ”The Status of Multilateral Export 
Control Regimes (An examination of legal and non-legal agreements in international co-
operation)” som ger god överblick över lagar och andra överenskommelser som påverkar 
vapenexport. Boken är inte direkt användbar för min uppsats, men belyser ändå 
problemställningar i närheten av mitt ämnesval. Boken har inte använts i uppsatsen. 
 
En bok som utöver många andra värdefulla resonemang mer ingående förklarar bakgrunden 
till varför bl.a. Artikel 36 kom till är boken ”Folkrätt för totalförsvaret” av Ove Bring och 
Anna Körlof. Boken har använts i uppsatsen. 
 
Depleted UraniumWeapons and International Law a precautionary approach av McDonald, 
Kleffner och Toebes beskriver problem och legala aspekter för nyttjandet av utarmat Uran. 
Boken visar på tendenser i opinionen där inget förbud ännu har kommit till stånd. Detta är 
exempel på ämnesområden som kan komma att förändra folkrätten. Boken har använts i 
uppsatsen som ett exempel där förändringar kan komma inom det folkrättsliga området. 
 
Boken integrerad organisationslära är en nyare översikt över management och 
organisationsteori där bl.a. Kotler behandlas och ger stöd till Fayols teori. De belyser behovet 
av planering och förklarar även begreppen yttre och inre effektivitet. 
Boken har använts i uppsatsen. 
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1.7 Disposition 
 
Kapitel 1 innehåller inledning med en kort bakgrund och problemformulering, syfte och 
frågeställningar presenteras. I kapitlet ingår även avgränsningar, centrala begrepp, 
information om tidigare forskning och disposition. 
 
Kapitel 2 beskriver teori och metod och en diskussion angående källkritik kopplat till det 
material som använts i uppsatsen. 
 
Kapitel 3 innehåller en presentation av folkrätt och dess betydelse för 
vapenanskaffning/utveckling vilket är föremål för undersökningen. Här beskrivs historiken 
bakom de förändringar i folkrätt som ledde fram till konventionerna om förbud mot minor och 
klustervapen.  
Dessutom presenteras övriga förändringar som tillkommit sedan 1980 för att ge en överblick 
över omfattning och förändringstakten i folkrätten. Till sist beskrivs några aktuella trender 
samt en kort beskrivning av riksdagsdebatten angående klustervapen och hur en analys av 
debatten kan utgöra en indikator för kommande förändring av folkrätten. 
 
Kapitel 4 beskriver sedan översiktligt hur vapenutveckling/anskaffning genomförs i de skeden 
som ingår vid utveckling av ett nytt materielsystem för FM och hur uppdrag hanteras vidare i 
FMV och FOI med hänsyn till folkrätt. För att visa skedena används livscykelmodellen från 
FM-FMV samarbetsavtal. Här beskrivs vilka styrdokument som finns under förordningen 
2007:936 och hur folkrätten tillämpas inom de tre myndigheterna vad avser 
materielutveckling/anskaffning av vapen. Här förklaras även delegationen för folkrättslig 
granskning av vapenprojekt samt dess roll kopplat till utveckling/anskaffning av vapensystem. 
I kapitlet ingår även relevanta delar från de intervjuer som genomförts vid FM, FMV, FOI och 
Försvarsdepartementet, intervjuerna utgör underlag för att förklara hur folkrätten tillämpas 
inom de olika myndigheterna kopplat till vapenutveckling/anskaffning . Slutligen besvaras 
fråga 1. 
 
Kapitel 5 innehåller en analys av empirin vilket leder till ett resultat som ger svar på fråga 2. 
Sedan följer en diskussion om hur folkrätten kan få betydelse för effektiviteten med hjälp av 
den administrativa processen.  
 
Kapitel 6 utgör avslutning och innehåller reflektion och förslag till fortsatt forskning. 
 
Kapitel 7 utgörs av käll- och litteraturförteckning 
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2 Teori och Metod 
 

2.1 Teori 
 
I uppsatsen har Fayols managementteori använts som utgångspunkt för hur en industriell 
process bör administreras. Teorin ger läsaren en förståelse för vad en administrativ process 
bör innehålla och ger samtidigt analysverktyg som kan bidra till att besvara fråga 2.18. 
Hans bidrag är viktigt för att det på ett enkelt sätt förklarar principerna för 
verksamhetsledning. Mycket uppfattar vi idag nästan som självklart. Många nyare böcker 
inom bl.a. verksamhetsledning och management är i stora stycken en upprepning av vad Fayol 
redan har sagt, men uttrycks oftast mycket mer komplicerat. Hans bidrag är viktigt för att det 
dessutom i många stycken lever kvar.19 Ett levande exempel kan ses i FM som i sin 
administrativa process har en nästan identisk struktur för verksamhetsplanering. 
  

2.1.1 Fayolism 
 
Här följer en kort biografi och presentation av Fayols tankar runt administrativa processer. 
 
Fayol var en fransk gruvingenjör som levde 1841-1925 och som genom sina erfarenheter från 
gruvindustrin skapade en teori om generella riktlinjer för hur en industriell organisation bör 
ledas för att bli framgångsrik. Mycket av den moderna litteraturen om administration och 
management tar sin utgångspunkt i Fayol och har i många fall behållit hans grundtankar.20  
Fayols tankar om att hantering av en industriell process baserades på en lång erfarenhet som 
industriell ledare. Han formulerade följande fem administrativa begrepp för att hantera en 
industriell process; ” planering, organisering, ledning(chefskap), koordinering samt 
kontroll”.21 
Vapenanskaffning/utveckling är att likna vid en administrativ process varför teorin kan tjäna 
som en god modell för hur verksamhet bör ledas. Själva produktionen vad avser vapen kan 
dock anses tillämpa outsourcing eftersom FM inte äger någon egen fabrik för tillverkning av 
vapen. 
Här följer ett citat över Fayols indelning;  
 
”Den verksamhet som företag bedriver kan delas in i sex grupper: 
 
1 Teknisk verksamhet(industriell och hantverksmässig produktion, förädling) 
2 Kommersiell verksamhet(inköp, försäljning, handel) 
3 Finansiell verksamhet(anskaffning och förvaltning av kapital) 
4 Säkerhetsfrågor(skydd av egendom och anställda) 
5 Redovisning (inventering, bokslut, kostnadsberäkningar, statistik m.m.) 
6 Administration (planering, organisation, chefskap, samordning och kontroll).”22 
 

                                                
18 Fayol, Henri, General and Industrial Management, översättning av Gray, Irvin, s. 1 
19 Fayol, Henri, Industriell och allmän administration, översättning av Karin Holmblad Brunsson,(2008) Saterus 
,   Stockholm, s. xii. 
20 Fayol, Henri, Industriell och allmän administration, Omslag(baksida) 
21 Fayol, Henri, General and Industrial Management, översättning av Gray, Irvin, s. xi. 
22 Fayol, Henri, Industriell och allmän administration, s 19. 
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Fayol konstaterar vikten av att planera och göra en verksamhetsplan. Även om den tekniska 
funktionen är den som är dominerande i ett företag eller tillverkningsprocess så är alla delarna 
beroende av varandra.23 
 
Fayol konstaterar att ingen av de första funktionerna har uppgiften att verksamhetsplanera, 
organisera verksamheten eller samordna åtgärder och beslutade inriktningar. Det inryms 
endast inom funktionen administration. För att tydliggöra vad administration innebär har 
Fayol angivit följande definition; ” 
 
Att administrera innebär att planera, organisera, utöva chefskap, samordna och kontrollera. 
 
Att planera innebär att utforska framtiden och utforma en verksamhetsplan. 
Att organisera innebär att bygga upp företaget materiellt och socialt. 
Att utöva chefskap innebär att motivera de anställda, så att arbetet blir utfört och samarbetet fungerar.  
Att samordna innebär att länka samman och harmonisera skilda ambitioner och åtgärder. 
Att kontrollera innebär att se till att allt som händer överensstämmer med fastställda regler och utfärdade 
direktiv.24 
 
Det är framför allt planering och kontroll som kommer att användas som analysverktyg för att 
granska hur folkrätten omhändertas inom materielprocessen och då med fokus på 
anskaffning/utveckling av vapen. 
 
Chefskap i sig är naturligtvis viktigt, men fokus ligger då mer på ledarskap för vilket Fayol 
förtjänstfullt har utvecklat ytterligare principer. Om detta skulle ingå i uppsatsen finns det risk 
för att den skulle bli alltför omfattande och inte heller ha en signifikant betydelse för just 
folkrätten i materielprocessen. Organisation är också intressant men bedöms inte heller vara 
avgörande för att nå syftet. Viktigt kan däremot vara att finna svar på var i organisationerna 
som folkrätten bör analyseras för att göra mest nytta och uppnå en hög total effektivitet. 
 
I vissa stycken kan Fayols teori framstå som självklar kopplat till hur vi idag känner igen ett 
företag. Det intressanta är att just hans iakttagelser utgör grunden för hur vi många gånger styr 
processer i företag, men även statliga organisationer som inte har ett kommersiellt syfte.  
FM är där ett levande exempel som följer Fayol i många avseenden kring planering i den 
administrativa processen. 
 
Fayol har i sin grundsats beskrivit management som att titta framåt. Det är inte det enda som 
man måste ta hänsyn till men det är en stor del och viktigt både att förutse och att vidta 
åtgärder utifrån det som man upptäcker. Fayol anser att möjliga handlingsalternativ påverkas 
av företaget eller organisationens egna resurser, pågående arbeten och framtida trender som 
teknik, marknadssituation, ekonomi samt andra förhållanden som är föränderliga men som 
aldrig helt kan förutsägas. Fayol förskriver att det på grund av en snabb teknologiutveckling 
är viktigt att göra långsiktig planering upp till 10 år. Vissa företag anser att snabbutveckling 
gör det omöjligt att göra längre planering än fem år. Fayol anser dock att ledningen kan och 
bör skydda sitt företag genom att säkerställa att man ligger i framkant av utvecklingen och 
inte skall invänta ett läge där hotet materialiseras och då endast kunna reagera.25 
 
Fayol anger även att det endast bör finnas en verksamhetsplan och att den kan innehålla 
perspektiv på 10, 5 och 1 år där speciella aktiviteter kan täckas av speciella underplaner. För 
                                                
23 Fayol, Henri, Industriell och allmän administration,  s. 19f. 
24 Fayol, Henri, Industriell och allmän administration,  s. 22f. 
25 Fayol, Henri, Industriell och allmän adminstration,  s.70ff. 
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att nå framgång poängterar Fayol att en budget måste göras som stämmer överens med 
verksamhetsplanen. Det viktiga är dock att alla planer hålls samman och stödjer en 
överordnad plan. För att säkerställa att ett företags planering blir fullständig bör alla 
avdelningar vara företrädda så att inga resurser riskerar att bli åsidosatta.26 
 
Fayol anser att med strategisk planering och analys kan man lära sig av tidigare trender och 
tillsammans med studier av den senaste forskningen inom teknisk utveckling kan man göra 
någorlunda goda prognoser på vad som efterfrågas i framtiden.27 
 
Kotler ger stöd åt Fayols teori genom att långt senare ha en mycket snarlik beskrivning av hur 
företag bör agera för att utveckla en strategi vilket skall ta sin utgångspunkt i företagets 
övergripande affärsidé. Kotlers fyra punkter anges här ordagrant: 
 
”Analysera företagets omvärld och bedöma hot och möjligheter 
Analysera det egna företagets styrkor, svagheter, kompetenser och problem 
Formulera mål för verksamheten samt strategier för att uppnå dessa mål samt 
Konkretisera strategierna i handlingsplaner som sedan skall genomföras och följas upp”28 
 
Kotler, om än mycket senare, tar i sina punkter fasta på de resonemang som Fayol förde långt 
tidigare. I princip känns alla begrepp igen från Fayol men uttrycks med lite andra ord. 
Omvärldsanalys som grund för verksamhetsplaner och som här benämns handlingsplaner är 
mycket lik. Visserligen talar de om affärsdrivande företag, men dagens statliga myndigheter 
har idag stora likheter med företag, varför teorierna och resonemangen känns rimliga att 
använda även inom budgetkopplad verksamhet.29 
 
Ovanstående teorier visar på vikten av analys och en uppskattning av möjliga framtida 
förändringar där folkrätten utgör en av flera faktorer som måste beaktas i samband med övrig 
omvärldsanalys. Resultatet bör inom FM sedan ligga till grund för planering och 
anskaffning/utveckling av vapen.  
 
Förändringar är mer eller mindre sannolika och ett företag eller organisation måste ta hänsyn 
till det vid sin planering. Även om FM inte är ett affärsdrivande företag så kvarstår behovet av 
framåtblickande analys för att säkerställa yttre effektivitet. 
 
Fayol anger att kontrollen ska säkerställa att verksamheten följer den framtagna planen och de 
direktiv och i förekommande fall allmänt accepterade principer. 
Den syftar till att upptäcka, förebygga fel och misstag samt att rätta till de problem som 
identifieras. Fayol har i sin beskrivning av kontroll lyft fram att kontrollen är effektiv endast 
om den genomförs vid rätt tidpunkt och följs av hot om sanktioner. Fayol hävdar också att om 
resultatet kommer för sent för att kunna användas så försvinner nyttan av kontrollen. Fayol 
hävdar också att kontrollen blir värdelös om slutsatserna ignoreras av de personer som berörs. 
Det anser han dock inte förekommer där det finns en god administration.30 
 
Det är även intressant att nämna att Fayol anser att det är en mycket högt prioriterad uppgift 
för företagsledningen att effektivisera verksamhet. Han poängterar vikten av att avsätta 

                                                
26 Fayol.Henri, Industriell och allmän administration. s.70 ff. 
27 Fayol, Henri, General and Industrial Management, s.19. 
28 Bruzelius Per-Hugo, Skärvad, Lars H . Integrerad organisationslära, s 126. 
29 Bruzelius Per-Hugo, Skärvad, Lars H . Integrerad organisationslära, s 125 f. 
30 Fayol. Henri, Industriell och allmän adminstration, s 144ff. 



FÖRVARSHÖGSKOLAN 
Mj Patrik Sandström 2010-04-16 Sid14(43) 
 
resurser för detta och att samverkan mellan olika kompetenser är en bidragande faktor till 
framgång. Med systematiska studier finner man nya arbetssätt i den dagliga verksamheten.31 
Implicit kan man notera att denna verksamhet främst syftar till inre effektivitet och att 
planeringen är det som skapar förutsättningarna för yttre effektivitet. 
 

2.1.2 Kritik mot Fayolism 
 
Fayolism har i sin helhet vissa idéer om bl.a. utbildning som framstår som föråldrad idag.32 
Hans teori kan kritiseras ur ett genusperspektiv då han i princip utgår från att all administrativ 
verksamhet inom företag bedrivs av män, vilket säkert finner sin förklaring i att originalet 
skrevs 1917.33 Han har också en tydlig uppfattning om att det endast skall finnas en chef. 
Detta synsätt är idag svårt att applicera på dagens matrisorganisationer. Bevisligen har 
framgångsrika företag som ABB arbetat med matrisorganisationen vilket inte följer Fayols 
teori. Hans idéer är alltså inte lag utan har i vissa avseenden förändrats med tiden.  
 

2.2 Metod och material  
 
Här följer en genomgång av vald metod och det material som har valts för att kunna besvara 
frågeställningarna. 
 
Som utgångspunkt för uppsatsen har en kvalitativ metod använts för att granska textdokument 
inom materielprocessen och dess styrningar avseende folkrätt. Textanalysen har sedan 
kompletterats med intervjuer för att mer ingående kunna studera hur folkrätt inverkar på 
speciellt vapenanskaffning/utveckling. Vid val av intervjuobjekt valdes först en produktledare 
med lång erfarenhet som arbetat med system som berörts av folkrättsliga förändringar inom 
FMV. Därefter följde ett nätverksurval där andra personer föreslogs som lämpliga pga. att 
deras arbetsuppgifter och erfarenheter bedömdes relevanta för min undersökning.   
 
Intervjupersonerna är produktledare och projektledare eller blivande projektledare inom 
FMV. Inom FM har Materielsystemansvariga (MSA) inom produktionsstabens flyg- och 
arméavdelningar intervjuats för att djupare studera tillämpningen av folkrätten internt inom 
respektive organisationer. Utöver detta genomfördes intervju med sekreteraren för 
”Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt” i Försvarsdepartementet.  
Dessutom har telefonintervjuer genomförts med C Anskaffning och beredningssektionen vid 
produktionsstaben för klarläggande angående styrdokument inom FM för folkrätt inom 
materielprocessen. 
Dessutom har intervju genomförts med handläggare Lars Olsson vid INSS J9 RUST som 
utgör förhandlingsstöd till Regeringskansliet inom CCW, Ottawakonventionen och 
Klusterkonventionen samt en jurist vid Juridiska staben.34 
 
Intervjuerna har genomförts som ostrukturerade respondentintervjuer och informella 
intervjuer.35 Detta för att komplettera de skriftliga källorna och se hur folkrätten tillämpas 

                                                
31 Ibid, s. 96 f. 
32 Fayol, Henri, General and Industrial Management, s. 6. 
 33Fayol.Henri, Industriell och allmän adminstration, s. xii. 
34 För komplett förteckning över intervjuade personer se källförteckning 
35 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, Lund(1992), s.85ff. 
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inom vapenanskaffning/utveckling. Även om många personer har föreslagits som lämpliga 
intervjuobjekt har ett urval gjorts för att tidsmässigt hinna med. Personerna har omsorgsfullt 
valts ut för att de utgör nyckelpersoner i den administrativa process som omgärdar 
vapenanskaffning/utveckling inom materielprocessen. När flera namn har nämnt har de som 
arbetar inom en funktion som påverkar många övriga valts ut. T ex har inte 5 stycken MSA 
frågats ut om omvärldsanalys av folkrätt utan istället har personal vid juridiska staben 
tillfrågats som kan verifiera ett intryck som har bibringats vid tidigare intervjuer i en annan 
del av organisationen. 
  
Materialet utgörs av primärkällor i form av skrivelser inom FM, FMV eller FOI36 samt 
lagtexter. Det folkrättsliga materialet avseende konventionstexter utgör primärkällor men 
annan text som baseras på konventionstexter, vilka förekommer i Krigets Lagar och 
folkrättslig doktrin utgör sekundärkällor.  
 
Folkrätten beskrivs översiktligt för att läsaren skall kunna orientera sig inom området 
För att beskriva folkrättslig utveckling anges vilka nya tillägg som tillkommit sedan 1980  
En mer detaljerad historisk beskrivning görs av processerna som ledde fram till förbud av 
minor och klustervapen. För att ytterligare beskriva utvecklingen och försöka se en trend i 
tidsutdräkt från det att frågan aktualiseras till beslut och ratificering av konventionen har 
debatten i riksdagen studerats kopplat till klusterkonventionen för att se hur debatten förts av 
våra folkvalda representanter. Omfattningen på skriftliga frågor och Interpellationer som 
bejakar en begräsning av klustervapen beskrivs för att se om det fanns några specifika 
händelser som startade debatten.   
 
Sveriges riksdags hemsida har använts, därefter har sökning skett på orden klustervapen, 
därefter har en manuell granskning och analys följt för varje träff som presenterats för att se 
om det har en folkrättlig koppling till artikel 36 i 1977 års tilläggsprotokoll I till 
Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 angående skydd för krigets offer. Syftet är att 
skapa en referens som utgångspunkt till diskussionen där iakttagelserna från riksdagen anses 
utgöra en indikator. 
 
 

2.2.1 Källkritik 
 
 
Till uppsatsen har använts tryckta källor, elektroniska källor samt intervjuer. 
 
De tryckta källorna har utgjort böcker, interna handböcker och skrivelser från FM, FMV och 
FOI. Böckerna inom området folkrätt uppfattas alla som tillförlitliga. Skrivelserna från FM är 
även de att betrakta som tillförlitliga, dock har publikationen H MÅL endast varit en 
remissutgåva varför någon förändring skulle kunna ske inför den slutgiltiga publiceringen. 
Styrdokumenten som använts är alla giltiga idag även om några är lite äldre. Omarbetningar 
av vissa interna handböcker som HVAS är under framtagning, men de folkrättsliga delarna 
bedöms inte förändras i denna utgåva. 
 
De elektroniska källorna har varit officiella dokument från Riksdagens hemsida. Dessutom 
har en rapport hämtats från Svenska freds och skiljedomsföreningens hemsida, som beskriver 
                                                
36 Totalförsvarets forskningsinstitut 
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processen runt Ottawakonventionens tillkomst. Information om Klustervapenkonventionen 
har hämtats på deras egen hemsida som skapats för att informera om arbetsläget till de 
deltagande parterna. Alla sidorna uppfattas som tillförlitliga, men naturligtvis kan aldrig 
otillbörlig påverkan uteslutas när information hämtas via Internet. Riksdagens officiella 
hemsida betraktas som den säkraste av de tre. Rapporten från Svenska freds och 
skiljedomsföreningen i sin helhet kan inte anses vara opartisk, men den historiska 
beskrivningen uppfattas som en korrekt återgivning. 
 
De intervjuer som gjorts på Försvarsdepartementet, FMV, FM och FOI har gjorts för att 
erhålla information om folkrättens tillämpning i praktiken. Dessa uppgifter har inte gått att 
läsa sig till och utgör ett komplement till de tryckta styrdokumenten. Självklart finns det en 
risk att man vid svaren vill framstå i bättre dager än verkligheten är. Svaren uppfattats dock 
som mycket ärliga varför risken anses som låg för att bilden är felaktig eller förskönande. 
 
En intervju har genomförts med studerande vid FHS som tidigare har arbetat som MSA.  
Vid intervju vid Produktionsstaben tolkades det som att ingen kontakt förekommit mellan 
intervjuerna varför resultaten bedöms som tillförlitliga trots tidigare arbetsrelation.  
 
Intervjuer har inte utförts med ljudupptagning. Detta medför en risk för att jag kan ha 
missuppfattat något av informationen utifrån mina anteckningar. I de flesta fall har dock en 
kontakt tagits med respondenterna för att verifiera att min tolkning är korrekt med de risker 
det medför. Underlaget bedöms som tillförlitligt. 
 

3. Folkrätt 
 

3.1 Folkrättens grunder, en översikt37  
 
Här följer en kortfattad historisk presentation över folkrättens och hur den är indelad och hur 
den omsätts till svensk lag.  
 
Folkrätten har växt fram under lång tid som en reaktion på de krig som har utspelat sig. 
De äldsta kända normerna som finns inom det folkrättsliga området är vapenförbud i Indien 
som introducerade redan på 500 talet f. Kr. och begränsade användandet av förgiftade vapen 
pga. deras inhumana verkningar.38 
  
Den äldsta gällande konventionen idag är Parisdeklarationen från 1856 som tillkom p.g.a. 
Krimkriget där det huvudsakliga budskapet är att kaperi till sjöss är förbjudet.39  
En annan tidig skrift som hanterade folkrätten användes under det amerikanska 
inbördeskriget. Det var en liten soldathandbok som gavs ut av President Lincoln och kallades 
för ”Lieber codes”. Det blev den första egentliga förteckningen av krigets lagar i modern tid. 
Boken är idag inte tillämplig men låg till grund för flera av reglerna i Haagkonventionen från 
1907.40 

                                                
37 Bring,Ove, Körlof, Anna, Folkrätt för totalförsvaret, En handbok, tredje upplagan, Stockholm, Elanders 
    Gotab,2002) s. 22f.  
38 Bring, Ove och Körlof, Anna, Folkrätt för totalförsvaret, s. 57. 
39 Försvarsdepartementet, Krigets Lagar, s. 10. 
40 Försvarsdepartementet, Krigets Lagar, s. 12ff. 
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Folkrätten delas av tradition in i en del som avser hur förbindelserna mellan stater genomförs i 
fredstid och en annan del som reglerar staters men också individers beteende i krig. 
 
Figur.141 
 
Folkrätten indelning 
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Dessutom finns konfliktpreventionens folkrätt som tangerar både fredens och krigets folkrätt. 
Dessa regler är alla del av fredens folkrätt, men kan vara gällande i krigssituationer. De är 
FN-stadgan, nedrustningsavtal, demilitariseringar samt neutraliseringar.42 Mänskliga 
rättigheter är dock tillämpliga både i fredstid och under väpnad konflikt med de begränsningar 
som följer av krigets lagar.43 
 
Nya traktat måste, för att vinna laga kraft inom en nation föras in i den nationella 
rättsapparaten. Detta görs idag på tre olika sätt. 
Man talar om fördragskonform tolkning vilket innebär att man anser att nationella regler är i 
harmoni med relevanta traktater. Denna syn på att normharmoni föreligger leder då till att 
ingen ny nationell lagtext behöver antas. 
Det andra är transformation vilket innebär att en konventionsbestämmelse eller traktat ges en 
motsvarighet i en nationell lagtext för att passa in i det nationella rättssystemet. 
Den sista är inkorporering vilket innebär att en internationell överenskommelse kan föras in i 
den nationella rättsordningen utan någon förändring. Det sistnämnda görs endast då texten är 
skriven på ett sådant sätt att den kan tillämpas direkt av nationella domstolar eller andra 
rättsliga instanser.44 
 
Folkrätten finns sedan nedbruten i interna styrdokument inom statliga myndigheter. 
 

 

3.2  Styrande konventioner för vapenutveckling sedan(1980) och exempel på folkrättliga  

      förändringsprocesser. 
 
Genèvekonventionen tillkom första gången 1864 och  har sedan reviderats flera gånger. Efter 
varje större internationell konflikt har det skapats behov av revideringar. Särskilt stora 
förändringar genomfördes vid Genèvekonferensen 1949 som ett resultat av erfarenheterna 
                                                
41 Idé till figur 1 är hämtad i Bring, Ove och Körlof, Anna, Folkrätt för totalförsvaret s. 23. 
42 Ibid. 
43 Bring, Ove och Körlof, Anna, Folkrätt för totalförsvaret s. 31. 
44 Bring, Ove och Mahmoudi, Said, Sverige och folkrätten, s. 45. 
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från andra världskriget. Totalt finns fyra stycken Genèvekonventioner som behandlar sårades 
behandling vid internationella konflikter till land(I)45, till sjöss(II)46, behandling av 
krigsfångar(III)47 samt skydd för civilpersoner under krigstid(IV).48 
Den snabba tekniska utvecklingen har medfört att flera olika vapensystem uppmärksammats 
efter 1949 vilket. En av erfarenheterna under Vietnamkriget var att konstruktionen på 5,56mm 
ammunitionen till amerikanska M16 gav oväntat svåra sårskador vilket skapade en debatt om 
inhumana vapen. Det är intressant att notera att den första uppfattningen var att skadorna 
omfattning berodde på kulans höga utgångshastighet. Senare visade det sig att kulans relativa 
lätthet gjorde att den började tumla vid kontakt med vegetation vilket var huvudorsaken till de 
svåra sårskadorna. Senare har vapen med kaliber 5,56 visat sig ha samma resultat som 7,62 
mm ammunition. Designen på ammunitionen och inte kalibern var alltså avgörande för hur 
stora skadorna blev. Detta resulterade i att flera krav på förändringar i Genèvekonventionerna 
blev aktuella. Flera olika områden diskuterades och ledde fram till att tilläggsprotokoll I och 
II utarbetades vid diplomatkonferensen i Genève 1974-77.49 
 
Erfarenheterna från bl. a Vietnamkriget gjorde att man såg ett behov av att granska nya 
vapensystem i ett tidigt skede för att säkerställa att folkrättens krav efterlevdes. 
Detta medförde att bl. a att Tilläggsprotokoll I fick en artikel nr 36 som särskilt reglerade att 
varje stat har en skyldighet att kontrollera att nya vapenprojekt inte riskerar att bryta mot de 
folkrättliga regler som man förbundit sig att följa.50 Artikel 36 lyder som följer;  
 
”Vid studium, utveckling, anskaffning eller val av ett nytt vapen eller stridsmedel eller en ny stridsmetod är en 
hög fördragsslutande part skyldig att avgöra huruvida dess användning under vissa eller alla omständigheter 
skulle vara förbjuden enligt detta protokoll eller någon annan av folkrättens  
regler, tillämpliga på denna höga fördragsslutande part.” 51 
 
 
Senare genomfördes ytterligare en konferens under åren 1978-80 syftande till att reglera vissa 
konventionella vapen. Detta blev en paraplykonvention (Convention on conventional 
weapons (CCW)) där nedanstående ursprungliga tre protokoll ingick. Detta följdes av 
ytterligare en revidering 1995-96 i Wien som antog protokoll IV.52 Den följdes upp av fler 
konferenser, 2003 antogs protokoll V, för att till sist träda i kraft 2006. Idag finns således 5 
protokoll som innebar följande53:(se tabell 1) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av sårade och sjukas behandling vid 
    stridskrafterna i fält, SÖ 1953:14. 
46 Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående behandling av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande 
    stridskrafterna till sjöss, SÖ 1953:15.  
47 Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars behandling, SÖ 1953:16. 
48 Genèvekonventioenen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid, SÖ 1953:17. 
49 Bring, Ove och Körlof, Anna, Folkrätt för totalförsvaret s. 185ff. 
50 Bring, Ove och Körlof, Anna, Folkrätt för totalförsvaret, s. 189. 
51 Försvarsdepartementet, Krigets Lagar, s 380.. 
52 Bring Ove, Mahmoudi, Said, Sverige och folkrätten, s.200f 
53 www.unog.ch 
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Tabell 154 
Protokoll Tidpunkt för giltighet Omfattning 
I 1983 Förbud mot fragment som 

inte är synliga på röntgen 
II 1983 samt tilläggsprotokoll 

1993 
Skydda civilbefolkning mot 
minor och försåtvapen 

III 1983 Förbud att utsätta 
civilbefolkning för 
brandvapen. 

IV 1995 Förbud mot synförstörande 
laservapen. 

V 2006 Explosiva lämningar av krig 
(ERW) 

 
För att få igenom förändringar krävs det konsensusbeslut vilket gör det hela till en ganska trög 
process. Detta var en av orsakerna till att både Ottawaprocessen och Osloprocessen kom att 
drivas i ett sidospår, vilket påskyndade händelseförloppet.55 
 

3.2.1 Historik för Ottawaprocessen och förbud mot minor. 
 
Ottawaprocessen är den förhandlingsrunda som sedermera kom att innebära ett förbud mot 
minor. De första försöken gjordes av internationella röda korset på 1970-talet men fick den 
gången inget gehör hos politikerna. Den första internationella konstellation som aktivt 
arbetade för avskaffande av minor bildades i USA i oktober 1992.  
De organisationer som påvisade problemet var Handicap International, Human Rights Watch, 
Medico International, Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights och Vietnam 
Veterans of America Foundation. Namnet blev ICBL (International campaign for banning 
landmines). I maj 1993  hölls en konferens i London där 40 NGO:s var närvarande.  
Den svenska kampanjen representerades av Svenska freds och skiljedomsföreningen.  
Svenska freds- och skiljedomsföreningen startade sedan en kampanj med stöd av några 
politiska ungdomsförbund, där man krävde att Sverige skulle förbjuda tillverkning och 
försäljning av antipersonella minor. Grupperingen försökte förmå Sverige att få till stånd en 
översynskonferens om FN-konventionen om inhumana vapen (CCW) och de minprotokoll 
som tagits fram vid 1980 års konferens. Den svenska regeringen krävde en översyn av 
protokollet under 1993, vilket även hade gjorts av Frankrikes regering. Först var kraven 
riktade mot reglering av bl a export men i juni 1994 beslutade riksdagen att Sverige skulle 
verka för ett totalförbud mot antipersonella minor. Sverige var det första land som 
förespråkade ett totalförbud.56 
 
Internationellt fanns det svårigheter att få till stånd ett totalförbud och ICBL genomförde en 
taktik där man försökte samla enbart de länder som var för ett totalförbud. Det resulterade i att 
Kanada bjöd in till konferens 1996 för att nå beslut om ett förbud. Detta var starten på vad 
som sedan komma att kallas Ottawaprocessen. Som ett resultat av processen öppnades 

                                                
54 Olsson, Lars, FM, INSS J9 RUST, bildspel vapenkonventioner 2009, bild nr 5. 
55 Intervju med Lars Olsson, INSS J9 RUST, 2010-03-03 
56 Gustavsson, Christian, Med sikte på en minfri värld, Stockholm (1999), s.11ff 
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Ottawakonventionen för anslutning från och med december 1997. Sverige ratificerade 
konventionen 30 november 1998 och blev juridiskt bunden av densamma fr.o.m. 1 maj 1999. 
Noterbart är att Sverige redan december 1996 fattade beslut om ett nationellt förbud mot 
användning och att alla lager skulle förstöras före den sista december 2001. Tiden från beslut 
till verkställande är alltid tilltagen så att nationer rent praktiskt skall hinna åtgärda de berörda 
vapensystemen så att de verkligen är destruerade när konventionen träder ikraft samt att 
nationell lag hinner med att bli uppdaterad i enlighet med konventionen.57 
 

3.2.2 Historik Osloprocessen och förbud mot klustervapen. 
 
Här följer en kort historik runt Osloprocessen som är det generella arbetsnamn som 
resulterade i att Konventionen mot klustervapen bildades i maj 2008. 
 
Diskussionerna inom ramen för CCW omhändertog inte till fullo synpunkterna från flera 
organisationer som internationella röda korset(ICRC), FN och flera stater. Trycket ökade 
därför för att något måste göras. De multilaterala nedrustningskonferenserna inom ramen för 
CCW kräver konsensus och är därför mycket tidskrävande när det gäller nå fram till beslut.58 
En grupp länder beslöt därför att driva processen vid sidan om de ordinarie CCW -
förhandlingarna för att nå fram till ett resultat snabbare. Initiativet togs i Norge i februari 2007 
och ledde via ett flertal konferenser fram till att konventionen mot klustervapen låg färdig i 
maj 2008. I konventionen angavs att minst 30 nationer måste ratificera den för att den skulle 
träda i kraft. Detta uppnåddes i februari 2010 vilket innebär att konventionen mot 
klustervapen formellt blir bindande från och med den 1 aug 2010 för de stater som har 
ratificerat konventionen. Således nåddes ett totalförbud för de nationer som anslöt till 
konventionen på 3 år och 5 månader.59 
 
Ickestatliga organisationer framstår som viktiga i processen att driva fram nya konventioner. 
  

3.3 Riksdagsdebatten som indikator och några aktuella folkrättsliga tendenser.60 
 
Ovanstående historiska processbeskrivningar förklarar hur den politiska nivån blev involverad 
genom ett engagemang från många organisationer som därigenom skapade en folklig opinion. 
Argumenten hade sådant genomslag att det ledde till en vilja att driva frågorna på den 
politiska nivån. 
 
Vid sökning på ordet klustervapen på riksdagen hemsida framkommer det att förbud mot 
klustervapen behandlats flera gånger under 2000-talet. De första gångerna kom två skriftliga 
frågor61 under 2003 som en reaktion på Irakkriget där man bl. a undrade om Sverige var 
villigt av verka för globalt moratorium mot klustervapen.62 
 

                                                
57 Ibid. 
58 http://www.clusterconvention.org/pages/pages_vi/vib_opdoc_backgroundpaper.html, tillgänglig 2010-02-26 
59 http://www.clusterconvention.org/pages/pages_i/i_un_oncm.html, tillgänglig 2010-02-26 
60 http://www.riksdagen.se 
61 Sveriges riksdag, Skriftlig fråga 2002/2003:779 och skriftlig fråga 2002/2003:778 
62 Sveriges riksdag, Skriftlig fråga 2002/2003:779  
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Under 2006 kom en skriftlig fråga63 och två stycken interpellationer64 som en reaktion på 
kriget mot Libanon 2006 där riksdagsledamöterna ansåg att klustervapen borde förbjudas.  
Debatten i Osloprocessen startade formellt i februari och blev ratificerad februari i år för att 
träda i kraft den 1 augusti. Ove Bring anger i sin bok Folkrätten i Sverige att krig utgör ett 
incitament för förändring i folkrätt.   
Det är svårt att tillfullo ange styrkan i debatten men en djupare analys kan helt säkert ge en 
indikation på opinionens långsiktiga mål och hur bred förankring de humanitära 
organisationerna har, vilket föder debatten. Det är således möjligt att finna möjliga 
förändringar i folkrätten genom att göra en analys av debatten där riksdagen utgör en av flera 
indikatorer. 
 
En aktuell tendens som har uppmärksammats i flera konflikter är utarmat uran. Det har 
framkommit att det inte finns vetenskapligt belägg ännu som visar att det skadligt för 
människor vid användning.  Inom Nato ville t ex Italien att man skulle avhålla sig från 
användning av utarmat uran till det var konstaterat att det kan ske utan risk. Detta blockerade 
av USA och UK.65 I Europa förs debatten och Belgien har redan infört ett nationellt ett förbud 
mot användning av utarmat uran i vapen.66 
I samband med konflikten mellan Palestina och Israel har flechetteammunition67 
uppmärksammats som inhumant vapen68. 
 
 

4 Vapenanskaffning/utveckling 

4.1 Översiktlig beskrivning av materielprocessen för vapenutveckling/anskaffning  
 
I grunden är det Insatsförsvarets behov som styr utveckling och anskaffning av vapen.   
Behoven utgör oftast ett resultat av de långsiktiga perspektivstudier där FM gör en 
omvärldsanalys vilket sedan kan utgöra underlag till Försvarsmaktens utvecklingsplan 
(FMUP). FMUP69 fastställs i början av varje år och säkerställer att budget korresponderar 
med planerad verksamhet 10 år framåt. Detaljerad styrning sker för de närmaste åren och mer 
långsiktigt blir det endast en inriktning, helt enligt Fayols principer för verksamhetsplanering.  
 
 
Detta är i sin tur underlag för budgetunderlag/särskild redovisning mot regeringen för att 
säkerställa att all verksamhet är finansierad med befintliga medel. Vid obalans sker en 
avvägning för att besluta om vilka materielprojekt som skall prioriteras. I Försvarsmaktens 
utvecklingsplan(FMUP) ingår flera planer där Materielplanen utgör den som är styrande för 
anskaffning av ny materiel. För att säkerställa en handlingsfrihet vid nya hot genomförs även 
Forskning och teknikutveckling som ett stöd för insatsorganisationen av FOI. FM behov av ny 
materiel är dels baserade på långsiktiga beslut, men kan också uppstå som ett resultat av 

                                                
63 Sveriges riksdag skriftlig fråga 2005/06:2001  
64 Sveriges riksdag interpellation 2005/06:321 och 2006/07:139 
65 Mc Donald Avri, Kleffner, Jann, K, Toebes Brigit, Depeleted Uranium Weapons and International Law 
    a precautionary approach.,The Hague(2008), s. 316f. 
66 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GW01UU11, punkt 31, 
     tillgänglig 2010-02-26 
67 Flechetteammuniton innebär att en mängd sylvassa pilar sprids åt alla håll över en yta av 100m vid detonation. 
68 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GR111043, tillgänglig 2010-02-26 
69 Folkrätt behandlas i FMUP men då endast med hänvisning till kollektiv säkerhet. 
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pågående insatser i de olika geografiska områden där regeringen har beslutat att vi skall vara 
truppbidragande nation. Till detta tillkommer även behovet kopplat till försvaret av Sveriges 
nation.70  
  
I figur 2 beskrivs övergripande hur framtagning av materiel sker enligt den livscykelmodell 
som används inom FM och FMV vid utveckling och anskaffning av materiel.71 
Folkrätten måste således beaktas vid kravskrivning i koncept och utvecklingsstadierna för att 
säkerställa att konventioner är beaktade vid beslut om produktion eller inköp av MOTS. 
 
Figur 272 
 
Livscykelmodell som gäller för FM och FMV vid materielutveckling. 
 

 
 
 
 
 
I takt med militärteknisk utveckling eller att konflikternas karaktär och hotmiljö förändras 
uppkommer krav på nya förmågor.  
FM har inom Produktionsstaben utsett MSA (Materielsystemansvariga) för olika system. 
Dessa personer omsätter materielplanen till konkreta beställningar till förbanden.   
MSA är sedan ansvariga för att skriva Taktisk teknisk ekonomisk målsättning (TTEM) som 
utgör kravdokument till FMV. 73  

                                                
70 FM, Handbok för FM målsättningsarbete 2010(H MÅL), Stockholm, 2010 s. 10 ff. 
71 FMV, SAMO FM-FMV 2009, Samordningsavtal mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk, 
    Annex A, s.7 
72 Figur hämtad från FMV,(2008), SAMO FM-FMV 2009, Samordningsavtal mellan Försvarsmakten och  
    Försvarets materielverk, Annex A,Stockholm, s. 7 
73 FM, Samordningsavtal mellan Försvarsmakten och FMV, HKV skr 03200:76010, Stockholm 2008-12-09, s.18 
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I den interna processen ges sedan uppdraget till en specifik projektledare hos FMV som får 
driva utvecklingen från koncept till färdig kravspecifikation som sedan används vid 
upphandling. När industrins offerter är behandlade fattas beslut om leverantör varefter 
slutbeställning kan göras för att starta produktion eller leverans av redan färdiga system 
(MOTS) hos leverantören.   
Inom FMV utses även en produktledare som följer vapensystem från koncept till avveckling. 
Det kan således förekomma flera olika projektledare för olika delprojekt i samband med att 
man utvecklar ett system (produkt).74 
 
Vid internationella insatser eller förberedelser för insats kan ett nytt identifierat behov kräva 
en snabbare framtagning av materiel. Detta kallas Snabb materielförsörjning(SMF) och har en 
särskild process (se figur 3). SMF används främst för att minska risken för personskador i 
insatta insatsförband.  
 
 
Figur 375 
 
Flödesschema för snabb materielförsörjning 
 

 
 
Vid behovsframställan genomförs planeringen så snabbt som möjligt för att säkerställa att 
materiel kan anskaffas alternativt genom begreppet dirigering vilket innebär omfördelning av 
befintlig materiel inom FM. Inför beslut sker en försörjningsberedning som består av ett 
behovssammansatt och integrerat projekt team(IPT) för att spara tid. Beredningen skall se 
över alla möjliga alternativ för att få fram utrustningen samt analysera eventuella risker och 
presentera dessa. Därefter sammanträder Configuration controlboard (CCB) för att ta beslut 
om försörjning. Vid behov kan extra ledamöter kallas för behov av t.ex juridisk kompetens 
eller SäkI. Därefter lämnas uppdraget till FMV enligt tidigare med den skillnaden denna typ 
av projekt har kortare ledtider pga. hög prioritet. Processen är på gång att införas varför alla 
anvisningar inte är färdigställda.76 
 
Vid anskaffning av materiel finns således två olika processer med olika tempo. 
 
 
 

                                                
74 FMV,(2008), SAMO FM-FMV 2009, Samordningsavtal mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk 
    Annex A,Stockholm s. 3. 
75 Figur hämtad från FM, Anvisning 0 för Materielproduktionsprocessen och FOU, Hkv skr 23 250:67149, 
    2009-11-20, s. 10.  
76 FM, Anvisning 0 för Materielproduktionensprocessen och FOU, Hkv skr 23 250:67149, 2009-11-20, s. 9 f. 
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4.2 Folkrättens inverkan på svensk vapenanskaffning/utveckling 
 
Här följer en beskrivning av ”Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt”.  
En kort historik presenteras samt vilken roll den har för svensk utveckling/anskaffning av 
vapen. 
 

4.2.1 Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt 
 
För att säkerställa att vapenutveckling i Sverige inte bryter mot några folkrättsliga 
konventioner har Sverige inrättat ”Delegationen för folkrättsligt granskning av vapenprojekt”.  
Delegationen inrättades 1974 som en direkt följd av bl. a de skador som iakttogs i samband 
Vietnamkriget. Delegationens roll är att granska vapenprojekt och är en fristående opartisk 
enhet med egen budget helt frikopplad från övriga myndigheter.  
 
De materielprojekt som anmäls till Delegationen får granskas och föredras av ansvarig 
handläggare, vilket i regel sker med teknisk expertis från FMV eller FOI, som visar resultat 
från vapenprov m.m. Delegationen har även ett ansvar att följa upp projekt och verkan av 
vapen för att säkerställa att långsiktiga effekter inte är skadliga. Detta har gjorts med bl. a 
polisens pepparspray, men inte med något militärt vapen ännu. 
 
Delegationen är sammansatt av ledamöter från flera olika myndigheter där en kombination av 
kompetenser (folkrätt, medicin, militär och teknik) är representerade för att kunna göra en 
korrekt bedömning enligt artikel 36  vilket har omsatts i Sverige till SFS 2007:937. 
Delegationen kan om så önskas begära in mer uppgifter eller kompletterande prov om det 
anses befogat, för att säkerställa att vapensystemet fungerar, enligt de folkrättliga krav som 
Sverige har åtagit sig att följa. Anmälan till Delegationen har hittills företrädesvis gjorts av 
FMV. Totalt under perioden 2006- 2008 gjordes 8 anmälningar varav 7 från FMV och en 
gång gemensamt från FM och FMV. Ingen anmälan inkom under 2009. 
Det framstår dock som om studier sällan anmäls, anmälan tycks inkomma först när vapnet är i 
princip klart. 77 
 
Delegationens sammansättning av expertkompetenser säkerställer därmed slutlig kontroll 
enligt artikel 36. 

4.2.2 Styrdokumentens koppling till svensk lagstiftning inom FM, FMV och FOI. 
 
Artikel 36 har omsatts till förordningen för folkrättslig granskning av vapenprojekt 
(se bilaga 2). Här följer en kort presentation som visar hur förordningen omsatts till 
styrdokument för vapenutveckling/anskaffning inom de tre myndigheterna FM, FMV och 
FOI. 
 
FM 
  
Vid granskning av FM:s styrdokument för vapenutveckling/anskaffning har framkommit att 
FM i dagsläget inte har något internt dokument som explicit nämner ordet folkrätt kopplat till 
vapenutveckling förutom samordningsavtalet mellan FM och FMV. FM som beställare är 
                                                
77 Intervju med Erik Brandel, Försvarsdepartementet, Sekreterare i Delegationen för folkrättslig granskning av 
    vapenprojekt(2009-12-01). 
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ansvarig för att nya vapensystem anmäls till Delegationen för folkrättslig granskning av 
vapenprojekt vilket är reglerat i Samordningsavtal mellan FM och FMV.78  
 
FMV 
 
Vid framtagning av ett nytt vapensystem används inom FMV de interna publikationerna 
Handbok för Vapen- och Ammunitionssäkerhet (HVAS). HVAS behandlar folkrättens krav 
ingående med tydliga styrningar avseende vapenutveckling. Det finns även reglerat i punkt 
1.23002 att nya projekt avseende stridsmedel och vapen skall anmälas till Delegationen för 
folkrättslig granskning av vapenprojekt. Uppgiften att anmäla nya vapenprojekt finns således 
på två ställen men är enligt samordningsavtalet reglerad så att FM är ansvarig för att anmälan 
sker. (En ny upplaga av HVAS är under framtagning där skrivning kommer att korrigeras så 
att båda skrivningarna korresponderar).79 

 
De folkrättsliga kraven har sedan brutits ner i detalj i HVAS och finns angivna i enskilda 
paragrafer som svarar upp mot de konventioner och protokoll som Sverige har ratificerat. 
Projektledaren har därmed ett tydligt verktyg i sin hand som noga specificerar vad som inte 
får ingå i ett nytt vapensystem utifrån folkrättsliga konventioner.80  
 
FOI 
 
Det finns idag inget ytterligare styrdokument under förordningen 2007:937 inom FOI81  
FM och FOI har ett Samordningsavtal men detta berör ej folkrätt.82  
 
Slutsats 
 
Förordningen har således endast omsatts från förordningen till formellt styrdokument för 
kontroll i form av H VAS inom FMV. 
 

4.3 Vapenanskaffning/utveckling och folkrättens tillämpning i praktiken 
 

Efter att ha identifierat styrdokument inom de tre organisationerna genomfördes intervjuer för 
att närmare granska hur folkrätten används i praktiken vid anskaffning/utveckling av vapen 
för FM. Handläggare inom materielprocessen som specifikt arbetar med 
vapenanskaffning/utveckling har intervjuats inom de tre myndigheterna FM, FMV och FOI. 
 

4.3.1 Folkrätten tillämpning inom FM 
 
Inom FM görs en noggrann planering som mynnar ut i en Materielplan(MP) för behovet av 
nya system och när MSA skall omsätta planen görs detta med TTEM (kravställning) till FMV. 
Det görs dock ingen systematisk analys av möjliga förändringar inom folkrätten kopplat till 
kravställning på ett nytt system. Om det föreligger ett folkrättligt problem med ett nytt system 

                                                
78 E-post från Claes Wickbom, Produktionsstaben, 2009-12-15 
79 FMV, (2000), Handbok för Vapen-och Ammunitionssäkerhet, Stockholm, s. 30 f. 
80 Ibid. 
81 Telefonintervju med Patrik Lundberg, FOI, 2010-02-24  
82 FOI, Samarbetsavtal mellan FOI och FM, 1999-01-26 
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är detta något som den enskilde handläggaren får hantera. Handläggare som är MSA har ofta 
folkrätten i tankarna när man arbetar med nya system, dock görs ingen systematisk kontroll 
mot gällande folkrätt. Flygammunition med utarmat uran är t ex inget som idag övervägs 
m.h.t. till de diskussioner som förs. Ingen intern utbildning genomförs inom området folkrätt 
varför kunskaperna är förvärvade genom den folkrättsutbildning som ges vid nivåhöjande 
utbildning vid FHS. Det skulle dock säkert vara bra att tillföra folkrätt i den formella MSA 
utbildningen som görs vid produktionsstaben.83 Ovanstående bekräftas av att företrädaren 
uttryckte samma uppfattning. Folkrätten behandlas inte systematiskt utifrån interna 
styrdokument, men det finns en medvetenhet pga. tidigare utbildning, som gör att man 
reflekterar över om ett nytt system riskerar att bryta mot någon av de konventioner som 
Sverige har anslutit sig till.84 
 
Vid behov av Snabb Materiel Försörjning (SMF) som genomförs till Insatsförbanden görs inte 
heller någon formellt fastställd analys med fokus på folkrätt. Folkrätten kan naturligtvis lyftas 
fram om handläggaren identifierar ett sådant problem och eventuellt kallar in externa resurser. 
Det görs dock inte systematiskt och det finns inga interna styrdokument som föreskriver hur 
det bör gå till. Ansvaret hamnar till stor del på den enskilde handläggaren och hans kunskaper 
i frågan. Även här anges att utbildningen vid FHS nivåhöjande utbildningar samt 
grundutbildning utgör källan till folkrättsliga kunskaper. Ingen internutbildning förekommer 
ytterligare inom organisationen. Analysen av projekt har ofta fokus på ekonomi eller teknik 
vilka dock har noggranna styrningar i befintliga dokument.85  
 
Inom funktionen civil militär samverkan vid insatsstaben i högkvarteret (INSS J9 RUST) 
finns en befattning som har till uppgift att stödja regeringskansliet vid förhandlingar inom 
ramen för CCW, Ottawakonventionen samt Klusterkonventionen. Förhandlingarna syftar till 
att de fem protokoll som tidigare redovisats efterlevs (se tabell 2). Dessutom tar de fram 
förslag till nya protokoll vilka bevakas, vilket är viktigt då vissa förslag på skrivningar kan få 
omfattande konsekvenser för FM. Folkrättslig hänsyn innebär nästan alltid att den militära 
nyttan nedgår för system som berörs. När eventuella förändringar kan förutses inom ramen för 
konventionerna föredras detta för de högsta militära cheferna. Dessutom skickas reserapporter 
internt inom organisationen för att uppdatera om förväntade förändringar. Det sker dock ingen 
analys av möjliga folkrättsliga förändringar utanför ramen för förhandlingarna rörande CCW, 
Ottawakonventionen eller Klusterkonventionen.86 Inte heller Juridiska staben genomför idag 
några analyser av möjliga folkrättsliga förändringar på längre sikt.87 
 

 4.3.2 Folkrätten tillämpning inom FMV   
 
Vid FMV utses produktledare och projektledare som genomför projektet enligt FMV 
verksamhetsledningssystem(VHL).  
Vid framtagning av nytt system används H SystSäk samt HVAS som styrdokument för bl.a. 
folkrätt. Enligt gällande H VAS finns det rådgivningsgrupper inom områdena explosiver, 
tändsystem, verkan- och drivdelar, systemsäkerhet samt miljötålighet.88 De granskar främst 
kommande system under utveckling och ger rekommendationer inom sitt delområde.  
                                                
83 Intervju  med P-O Almstedt, MSA, Prod Flyg 2010-01-21. 
84 Intervju med Daniel Amman, f d, MSA Prod Flyg 2010-01-20. 
85 Intervju med J Grohp, Prod Armé, 2009-12-18. 
86 Intervju med Lars Ohlson, J 9 RUST, 2010-02-19. 
87 Intervju med Mikael Klein, Jurist vid FM, 2010-02-24. 
88 Intervju  med Svante Wåhlin (FMV) framkom att rådgivningsgrupp systemsäkerhet och miljötålighet upphört.       
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Inom dessa grupper finns de mest erfarna handläggarna och här görs även folkrättsliga 
bedömningar. Deltagarna i rådgivningsgrupperna har en mycket bred och djup kompetens 
inom sina respektive delområden. Dock finns inga folkrättsjurister utan även här är kunskapen 
baserad på lång erfarenhet i organisationen. 
I dag ingår inte heller folkrätt i checklistan för rådgivningsgruppen, vilket det kanske borde 
göra, även om det finns reglerat i HVAS.89 
  
Om ett vapensystem bedöms ha problem inom det folkrättliga området påtalas detta i 
protokollet från rådgivningsgruppen. FMV föredrar sedan ärendet vid de planeringsmöten 
som hålls mellan FM och FMV. Anmälan ska sedan göras till Delegationen för folkrättlig 
granskning av vapenprojekt vilket effektueras av FM enligt samordningsavtalet mellan FM 
och FMV. Verksamhetsledningssystemet inom FMV är baserad på och innehåller ett antal 
beslutsgrindar S0- S 590. Ett förslag är att lägga in det i beslutsgrind S1 inför beslut om 
realisering vilket inte görs idag. Genom att i ett tidigt skede av konceptdefinitionen beakta 
folkrätten säkerställs även att folkrätten omhändertas i kommande utbildning för 
verksamhetsledningssystemet som helhet.91  
 
Rådgivningsgrupperna ger rekommendationer, men dessa betraktas i princip som styrande 
krav. Vid utveckling av system kommer sedan eventuella folkrättsliga begränsningar att 
inarbetas hela vägen i all dokumentation, ända ner till användaranvisningar till operativ 
personal. Medvetenheten är hög, men vid t ex ett tillfälle när ett utländskt tändsystem köpts in 
som Military Of The Shelf( MOTS) genomfördes utbildning enligt bestämmelserna från 
fabrikens ursprungsland. Ursprungslandets lagstiftning skilde sig från Svensk lagstiftning 
varför FMV handläggare fick gå in och avbryta under pågående utbildning och korrigera. 
Erfarenheten visar att någon typ av systematisk granskning och/eller checklista borde finnas 
för att verifiera att de legala kraven är omhändertagna i hela kedjan. För att säkerställa att 
folkrätten behandlas är ett förslag att den bör tas in som en punkt i säkerhetsgodkännandet.92  
 
Tändsystemet godkändes 2006  av Delegationen för folkrättsliggranskning och anmälan 
gjordes hösten 2005. Projektet var då i sin slutfas. Delegationssekreterarens uppfattning att 
vapenprojekten tycks inkomma när vapnet nästan är färdigtutvecklat bekräftas i detta fall.93 
 
HVAS utkom första gången 1976, idag gällande version är från år 2000 och ny utgåva 
beräknas i år. Det är svårt att hålla den uppdaterad m.h.t. förändringar i lagstiftning.  
Den nya upplagan kommer därför att bli mindre precis i sina hänvisningar och påtala för 
läsaren att de själva måste söka rätt på aktuell information. Rådgivningsgrupperna går också 
mot att sätta ihop kompetenser utifrån de behov som ärendet kräver. Detta innebär att ett möte 
kan hantera flera frågeställningar, vilket ger högre inre effektivitet. Här genomförs även 
informationsöverföring till yngre medarbetare som i framtiden är tänkta att ingå i 
rådgivningsgrupperna som ledamöter.94 
 
 

                                                
89 Intervju med Abraham Langlet, FMV, 2009-12-02. 
90 FMV modell är baserad på modell i figur 3, beslutsgrind 1 finns således tidigt i livscykelmodellen. 
91 Intervju  med Mats Wiklund, Chefsingenjör AK Flyg & Rymd, FMV, 2010-01-11. 
92 Intervju  med Marie-Louise Rösiö, biträdande projektledare, AK Flyg & Rymd, FMV, 2009-12-02. 
93 Telefonintervju med Marie-Louise Rösiö, biträdande projektledare, AK Flyg  & Rymd, FMV, 2010-03-05. 
94 Intervju  med Svante Wåhlin, FMV, Produktledare systemsäkerhet, 2010-03-05. 
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4.3.3 Folkrättens tillämpning inom FOI 
 
FOI är en uppdragsstyrd myndighet som bedriver forsknings- och utredningsprojekt för FM 
och FMV, men även för andra kunder. Flera gånger har FOI genomfört t ex skjutprov och 
tillhandahållit teknisk expertis vid föredragning för Delegationen för folkrättslig granskning. 
FOI gör dock själv inte några beställningar för tillverkning av vapen utan genomför Forskning 
och Utvecklingsverksamhet enligt FM strategi för FoU. Denna strategi är dock framtagen i 
nära samverkan mellan FM, FMV, FOI och FHS95 Förordningen är idag det enda 
styrdokument angående folkrätt som finns vid FOI. Dock poängteras att mixen av folkrättsliga 
krav tillsammans med teknisk och militär kompetens är viktig för att rätt beslut skall fattas.96 
FOI genomför inte någon systematisk analys av folkrättsliga tendenser eller debatt och dess 
eventuella påverkan på kommande vapensystem. Inget sådant uppdrag har heller mottagits 
från FM som är känt idag.97 
 

4.3.4 Slutsatser 
 
Den första kontrollstationen för om ett vapensystem skall anmälas till Delegationen för 
folkrättslig granskning tycks vara efter beredning i rådgivningsgrupp vid FMV.  
 
Anmälan tycks genomföras i ett relativt sent skede då vapenprojektet är nära en beställning 
för produktion eller en leverans av färdigproducerad materiel i lager så kallad MOTS. 
 
Intervjuerna tillsammans med granskade styrdokument tyder på att ingen övergripande analys 
avseende möjliga folkrättsliga förändringar idag genomförs utanför ramen för CCW. 
 

4.3.5 Hur tillämpas folkrätten vid svensk vapenutveckling/anskaffning för FM idag? 
 
Här följer en sammanfattning som också utgör svaret på fråga 1. 
 
Folkrätten tillämpas mycket olika i de tre myndigheterna som tillsammans sörjer för att 
utveckla och anskaffa vapen för FM. Tillämpningen av folkrätten inom FM tycks styras av 
handläggarnas kompetensnivå. Då inga formella styrningar finns internt utöver förordningen 
görs normalt sett inte heller någon systematiskt genomgång inom FM. FMV har däremot en 
noggrann styrning i form av H VAS, vilket säkerställer att projektledare kan kontrollera att 
utveckling eller beställning av vapen inte strider mot av Sverige ratificerade konventioner. 
Delsystem behandlas även i tidigare nämnda rådgivningsgrupper som ger rekommendationer. 
FM informeras av FMV vid de ordinarie samverkansmötena mellan myndigheterna. FMV 
säkerställer därmed att vapenprojekt som faller under förordningen anmäls till Delegationen 
för folkrättslig granskning av vapenprojekt, vilket är den sista kontrollstationen för att erhålla 
folkrättsligt expertgranskning.  
FOI har idag ingen systematisk granskning av folkrätt kopplat till de studier och forskning 
som genomförs på uppdrag av FM. Folkrätten tillämpas således i varierande grad inom de 
olika myndigheterna men FMV:s rådgivningsgrupper är den formella instans inom 
myndigheterna som säkerställer att vapenutveckling/anskaffning kontrolleras i enlighet med 
                                                
95 FM, Anvisning 0 för Materielanskaffning och FoU, HKV skrivelse 23250:78426, 2008-11-20, s. 18. 
96 Intervju med John Ottosson, FOI, 2010-02-01.   
97 Telefonintervju med Patrik Lundberg, FOI, 2010-02-24. 
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förordningen 2007:936. Ingen analys tycks göras med avseende på möjliga folkrättsliga 
förändringar utanför ramen för CCW inom någon av myndigheterna. 
 

5 Analys  
 
I följande analys kommer folkrättens inverkan på vapenutveckling/anskaffning och dess 
betydelse för effektivitet att analyseras. Analysen utgår utifrån verktygen planering och 
kontroll som ingår i Fayols norm för en administrativ process. Processen löper genom flera 
myndigheter varför respektive myndighet kommer att vara föremål för analysen. Resultatet 
kommer sedan att utmynna i en slutsats. Därefter följer svaret på fråga 2.  

 

5.1 Folkrättens inverkan på effektivitet inom vapenanskaffning/utveckling i FM 
 
Här följer en analys av hur folkrätten inverkar på effektivitet inom vapenutveckling utifrån en 
analys med verktygen planering och kontroll. Dessutom ges exempel för att ytterligare visa på 
betydelsen av en framåtblickande analys av möjliga förändringar inom folkrätten. 
 
Planering 
 
Planering är enligt Fayol tvådelad och föregås alltid av en analys av framtiden för att 
undersöka om kommande förändringar kan komma att påverka den egna verksamheten. 
Detta blir sedan grunden till verksamhetsplanen. Inom FM visar inga interna dokument inom 
vapenutveckling och materielprocessen att folkrätten specifikt analyseras med hänsyn till 
eventuella kommande förändringar. HMÅL nämner att utvecklingen skall beakta gällande 
lagstiftning och att skrivningen avser även folkrätt men den nämns inte specifikt. Vid alla 
intervjuerna på produktionsstaben bekräftades intrycket av att ingen systematisk 
framåtblickande analys görs avseende folkrätt.    
 
Folkrätten uppfattas oftast som de gällande folkrättsliga konventioner som Sverige har 
ratificerat. Intervjun vid INSS J9 RUST pekar på att förändringar som kan komma inom 
ramen för vapenkonventionerna bevakas, men ingen tycks idag på central nivå göra en analys 
av hur sannolik en förändring är inom det folkrättliga området utanför de vapenkonventioner 
som Sverige har anslutit sig till. Detta intryck bekräftas av intervjun med Juridiska stabens 
jurist. Fayols principer om framåtblickande analys med samverkan av alla delar inom 
företaget tycks därmed inte uppfyllas med hänsyn till folkrätten. 
Det finns därför en risk för att FM i sina planer beslutar om studier för vapensystem som idag 
är godkända men som om några år skulle kunna drabbas av förbud eller begränsningar. Det 
finns därför anledning att se över F & U i förhållanden till folkrättslig förändring. Utan analys 
finns en risk för att arbetskraft läggs på fel saker vilket i förlängningen kan resultera i en 
försämrad yttre effektivitet. 
 
Inom FM finns således endast styrningar i HMÅL som indirekt kan kopplas till folkrätt men 
det finns ingen styrning som föreskriver att det folkrättsliga området skall analyseras med 
hänsyn till förändringar i folkrättens eller något generellt direktiv för hur FM bör tolka 
förordningen SFS 2007:936.  Samtliga intervjuer med MSA vid produktionsstaben tyder dock 
på att det finns en medvetenhet hos handläggarna även om styrningen mot folkrätt ur ett 
formellt perspektiv är att betrakta som implicit. Vid en intervju med MSA vid 
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Produktionsstabens flygmaterielavdelning framkom att ammunition med t ex utarmat uran 
sannolikt inte skulle vara aktuellt m.h.t. till de diskussioner som förs. Detta uttalande är 
framåtblickande och tyder på att det på individuell nivå görs en bedömning utifrån egen 
kunskap som tar hänsyn till debatten. På handläggarnivå identifieras således tendenser som 
skulle kunna påverka eller förbjuda vapensystem i framtiden.  
 
Det är därför fel att säga att ingen framåtblickande analys görs inom FM. Det studerade 
underlaget tillsammans med samtliga intervjuer vid FM tyder dock på att ingen kvalificerad 
systematisk analys av möjliga kommande förändringar inom folkrätten genomförs idag inom 
FM, som ligger utanför de ratificerade konventionerna.  
Bedömning är att MSA idag skulle vara hjälpta av ett få en analys som ger en inriktning över 
vilka folkrättsliga områden som är eller kan komma att bli problematiska. 
Fayols syn på att planering måste vara framåtblickande skulle genom att väga in även det 
folkrättsliga området sannolikt säkerställa hög kvalité i beslut om inriktningar för 
utveckling/anskaffning av vapen.  
 
För att tydliggöra vikten av framåtblickande analys inom folkrätten följer två hypotetiska 
exempel. Om vi utgår från att FM har två val. Vapensystem 1 och 2 och att folkrätten 
förändras i tidpunkt T+t ser vi att Materielsystem 1 berörs av förändringar i folkrätten vilket 
innebär förbud och avveckling. Materielsystem 2 berörs inte över tiden då förändringar i 
folkrätten inte påverkar systemet om korrekt analys görs i tidpunkt T. I nedanstående tabell 
framgår att vapensystem 2 är det rationella valet.  
 
Tabell  2  
 
Exempel 1 
Beslut om anskaffning Tidpunkt T Tidpunkt T+t Ny folkrätt 
Vapensystem 1  Nytta 1 Nytta 0 
Vapensystem 2  Nytta 1 Nytta 1 
 
 
Om valet av materielsystem 2 baseras på en korrekt framåtblickande analys av möjliga 
folkrättsliga förändringar, blir valet lätt i tidpunkt T eftersom båda systemen ger samma 
militära nytta över tiden.  
 
Siffrorna är naturligtvis en skattning och bygger i detta fall på att FM står inför valet av två 
jämbördiga system där ett system senare totalförbjuds. Resonemanget bygger på antagandet 
att de indikatorer som finns är tillräckligt bra analyserade med avseende på folkrätt och att 
sannolikheten är stor för att en förändring kommer att ske. Baserat på de tidigare redovisade 
exemplen över folkrättens förändringsprocess så har de folkrättsliga frågor som kommit på 
den politiska dagordning resulterat i en förändring efter ca 7år (minor) och 3 år och 5 månader 
(klustervapen). Detta kan naturligtvis inte tas för intäkt för att framtida frågor kommer att 
hanteras med exakt samma tidsförhållanden eller få samma genomslag i form av totalförbud 
men får ändå sägas vara en indikator av flera som bör värderas när analys av den folkrättsliga 
processen genomförs.  
 
Detta första exempel kan tyckas vara en alltför enkel beskrivning av verkligheten. 
Vid intervjun med INSS J9 RUST framkom att förändring inom folkrätten uppfattas ge 
begränsning för den militära nyttan för ett vapensystem. I följande exempel utgår vi från att 
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ammunition med utarmat uran är det enda vapensystem som kan bekämpa en motståndares 
nya pansarvagn 360 grader och vi sätter militär nytta till värde 10. 
En konventionell typ av ammunition klarar bara av att bekämpa motståndaren 220 grader med 
hänsyn till granatens genomslagskraft. Nyttan blir då lägre och ges därmed det hypotetiska 
värdet 6. I tabell 3 visas att vapensystem 1 med uran framstår som det rationella i tidpunkt T 
utifrån militär nytta.  
 
Med en framåtblickande analys av möjliga förändringar i folkrätten blir plötsligt 
materielsystem 2 det rationella valet i tidpunkt T. Detta belyser vikten av att vara 
framåtblickande och ställer ännu högre krav på analysen då konsekvenserna ur perspektivet 
militär nytta och även finansiell risk blir relativt stora.  
 
Tabell  
Exempel 2 
Beslut om anskaffning Tidpunkt T Tidpunkt T+t Ny folkrätt 
Vapensystem 1(uran)  Nytta 10 Nytta 0 
Materielsystem 2 (utan uran)  Nytta 6 Nytta 6 
 
Exemplet är hypotetiskt och viktningen utgör antaganden men accentuerar ändå Fayols 
princip om den framåtblickande analysens betydelse i tidpunkt T.   
I förlängningen skulle således avsaknad av framåtblickande analys avseende folkrätt riskera 
att få svåra konsekvenser för den yttre effektiviteten 
 
Kontroll 
 
Enligt Fayol blir kontrollen effektiv bl.a. om den utförs vid rätt tidpunkt. Erfarenheterna pekar 
på att det är som mest effektivt om fel kan identifieras så tidigt som möjligt i processen. Inom 
det folkrättsliga området finns Delegationen som ett sista skyddsnät. Fayols synpunkt på en 
kontrollinsats som kommer in för sent är därför intressant och kan helt klart få en påverkan på 
effektiviteten inom vapenutvecklingen. Bedömningen inom vapenutvecklingen är att det finns 
flera kontrollstationer och att risken för brott mot folkrättsliga konventioner inom 
vapenutveckling som helhet är relativt låg baserat på de intervjuer som genomförts, allting 
tyder på att skulle upptäckas med de arbetsprocesser som idag har etablerats. Problem som 
upptäcks inom det folkrättsliga området måste dock alltid korrigeras, det är därför centralt att 
förebygga att det händer så tidigt som möjligt. Om fel upptäcks sent kommer de sannolikt att 
rendera i omfattande merarbete och i värsta fall i ett byte mot ett annat vapensystem. 
Professionalismen i organisationen synes alltför hög för att vi ska hamna där, men det 
framstår som önskvärt utifrån intervjuerna inom produktionsstaben, att en styrning är 
angelägen för att säkerställa en tidigare systematisk kontroll.  
 
Sekreterarens intryck och exemplet med tändsystemet indikerar att anmälan görs sent vilket 
Fayol anser är till men för verksamheten. Enligt förordningen skall anmälan göras så fort som 
möjligt. Då Delegation innehåller expertkunskap kan man fråga sig om inte en tidig 
granskning av nya system med ett preliminärt utlåtande skulle utgöra ett bra stöd.   
Då samarbetsavtalet säger att FM skall anmäla projekt till Delegationen och förordningen 
säger att anmälan skall göras så snabbt som möjligt skulle FM tidigt få ett samlat grepp om 
vilka projekt som eventuellt har problem utifrån Delegationens bedömning. 
 
En tidig kontroll som ger vägledning skulle sannolikt minska sannolikheten för fel vilket 
potentiell kan öka yttre såväl som inre effektivitet. 
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I termer av inre effektivitet synes det mest rationellt att ha detta som ett normalförfarande för 
att säkerställa att TTEM inte innehåller krav som från början kan vara tveksamma ur ett 
folkrättsligt perspektiv. Trots att kunskap finns på handläggarnivå uppfattas det som att någon 
typ av intern bestämmelse skulle behövas för att säkerställa att en systematisk belysning m h t 
folkrätt görs av vapenprojekt inom FM på ett tidigt stadium. 
FM kan därmed lättare kontrollera att de lever upp till förordningen. Detta styrks av uttalandet 
att folkrätt borde ingå i MSA utbildningen. 
 
Fayols definition av kontroll säkerställs förvisso även om man väntar tills att FMV noterar ett 
folkrättsligt problem, men genom att folkrättslig expertis mobiliseras i ett så tidigt skede som 
möjligt kan sannolikt även den totala effektiviteten höjas. Om tidig kontroll sedan läggs ihop 
med den framåtblickande analysen kommer kravens precision sannolikt att öka över tiden.  
 

5.2 Folkrättens inverkan på effektivitet inom vapenanskaffning/utveckling i FMV. 
 
Här följer en analys av hur folkrätten inverkar på effektivitet inom vapenutveckling utifrån en 
analys med verktygen planering och kontroll inom FMV 
 
Planering 
 
Hos FMV sker arbetet enligt FMV:s nya verksamhetsledningssystem. Först görs en 
konceptstudie och därefter en realiseringsstudie som svarar på frågan om det är möjligt att 
inom givna ramar kunna producera det efterfrågade systemet. Om ja tillsätts en projektledare 
och som får ansvaret för att fullfölja anskaffning/utveckling. Naturligtvis kan även här 
enskilda handläggare besitta kunskaper som gör att de kan vara tveksamma till ett visst 
system, men ingen systematisk omvärldsanalys tycks göras för att identifiera möjliga 
förändringar av folkrätten. Vapensystem granskas sedan internt av rådgivningsgrupperna som 
ger rekommendationer om bl.a. folkrättliga krav. Om det är ett nytt system görs sedan 
anmälan till Delegationen för folkrättslig granskning. Planeringen görs inom ramen för 
befintlig folkrätt men alla intervjuerna vid FMV tyder på att inte heller FMV gör en 
systematisk framåtblickande analys där möjliga förändringar beaktas. HVAS och H Systsäk 
föreskriver dock en mycket systematisk framåtblickande analys av i princip alla möjliga 
systemrisker för att säkerställa att systemet blir säkert utifrån befintliga lagrum såsom 
arbetsmiljölagen m.m. Dock innefattas inte folkrätten i H Systsäk varför analysen tar 
utgångspunkt i befintlig folkrätt. Fayols syn på planering omhändertas således inte m h t 
analys av förändring inom folkrätten.  
 
 
Kontroll 
 
Kontrollen sker idag i rådgivningsgrupperna. FM meddelas om systemet skall anmälas till 
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt. Delegationen besitter expertis och 
fattar sitt beslut efter befintligt lagrum helt enligt förordningen. Delegationen har formellt till 
uppgift att besvara frågeställningar utifrån befintlig folkrätt.  
Vid intervju hos FMV framkom att en folkrättsexpert varit med redan från början vid en 
studie som FOI genomfört på uppdrag av Armé Taktiska Staben(ATS) då studien avsåg helt 
nya vapensystem(graderad verkan). När FM valde anskaffning framkom det att projektledaren 
vid FMV behöll folkrättsexperten i projektet för att kunna kontrollera att det inte bröt mot 
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folkrättsliga konventioner. Detta visar ännu en gång på att det på individnivå tycks finnas god 
förståelse för vikten av folkrätt för nya vapensystem även om det inte står explicit i något 
internt styrdokument att folkrätten skall belysas i ett tidigt stadium. 
 
Att den folkrättsliga kontrollen sker i ett så tidigt stadium borgar för att den yttre 
effektiviteten ökar. Intrycket kvarstår dock att den tidiga kontroll som genomfördes i detta 
projekt vid FMV var initierad av handläggaren själv. Om en tidig kontroll inom folkrätten 
sker tycks således bero på den enskilde handläggarens motivation eller kunskap på området. 
Det är även till gagn för den inre effektiviteten då detta säkerställer att senare arbeten inte 
riskerar att omfatta system som sedan måste omarbetas för att bli godkända vid slutgiltig 
bedömning i Delegation för folkrättslig granskning av vapenprojekt.  
Fayols principer för kontroll tillgodoses till del genom att myndigheten har en bra process 
med rådgivningsgrupper för att identifiera folkrättsliga problem. Intervjun med produktledare 
visar dock att det vore bättre om man la en regelmässig kontroll i samband med 
realiseringsstudien vid beslutsgrind S1. Detta skulle medföra tidigare identifiering av 
folkrättsliga problem och även medföra att det fanns med i kommande utbildning.  

5.3 Folkrättens inverkan på effektivitet inom vapenanskaffning/utveckling i FOI  
 
Här följer en analys av hur folkrätten inverkar på effektivitet inom vapenutveckling utifrån en 
analys med verktygen planering och kontroll inom FOI 
 
FOI har ändrat karaktär de senaste åren och arbetar idag intäktsfinansierat och på uppdrag av 
FM och FMV, men FOI har även utländska kunder. Inom den svenska materielprocessen 
genomförs all utveckling på uppdrag av FM och FMV där ett viktigt uppdrag är Forskning 
och teknikutveckling(FoT) som genomförs för att FM skall kunna dra nytta av den tekniska 
utvecklingen och korta ledtiderna för framtagning av nya system till en så låg kostnad som 
möjligt. FOI skall genom att ha god kännedom om teknikutvecklingen kunna ge råd om 
strategiska beslut om ny materiel. Intervjuer med personal vid FOI visar dock på att ingen 
analys av möjlig förändring inom folkrätten beaktas i samband med att FOI verkställer FM:s 
FoT plan. Forskning och teknikutvecklingsplanen som verkställs av FOI åt försvarsmakten 
som ett led i FM strategi för materielförsörjning skulle mycket väl kunna innehålla uppdrag 
på analys av folkrätt och sannolik förändring. Syntesen skulle sedan vara värdefull som 
vägledning för FM inför beslut om nya vapensystem, och om det bedöms finnas risker inom 
specifika teknologiområden med hänsyn till förändringar i folkrätten. Fayols teori om vikten 
av att utforska framtiden vid planering skulle därmed omhändertas ur både teknisk som 
folkrättsligt hänseende, vilket idag tycks saknas i kombination.  
 
 
 
Kontroll 
 
FOI bidrar med kunskap inom ramen för uppdrag från FMV och FM men tycks enligt 
intervjuerna med FOI:s personal inte genomföra någon systematisk kontroll mot gällande 
folkrätt. Intervjun med delegationens sekreterare visar att FOI hittills aldrig anmält något 
projekt till Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt. FOI:s  nya roll indikerar 
att de för närvarande inte producerar vapensystem på egen hand för FM räkning. 
(Däremot kan man ifrågasätta om inte de studier som genomförs åt FM borde anmälas enligt 
förordningen i.e.).  
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FOI följer endast forskningsfronten och blir därmed rådgivande vid val av teknologier. 
Ett sätt för FM att säkerställa att såväl teknikutvecklingen samt risk för eventuella 
folkrättsliga förändringar identifieras tidigt, kan uppnås genom att komplettera uppdraget till 
FOI. Om beställningen utökas med analys av aktuella tendenser inom folkrätt och dess 
möjliga implikationer på anskaffning/ utveckling av kommande vapensystem ökar 
sannolikheten för att den yttre effektiviteten säkerställs över tiden. 
 
 
Slutsats 
 
Undersökningen visar att ingen kvalificerad framåtblickande analys tycks genomföras på 
central nivå utöver de befintliga konventionerna, som identifierar möjliga förändringar inom 
folkrätten och dess betydelse för svensk vapenutveckling/anskaffning.  
 
Inom vapenutveckling/anskaffning finns en medvetenhet om folkrätt där den enda 
systematiska kontrollen mot gällande folkrättsliga konventioner säkerställs inom ramen för 
FMV:s organisation. Ingen systematisk kontroll tycks idag genomföras inom FM eller FOI. 
 
Nuvarande avsaknad av tidig systematisk kontroll riskerar att påverka den inre effektiviteten 
negativt. 
 

5.4 Resultat 
 

5.4.1 Hur kan materielprocessen för vapensystem erhålla större total effektivitet med 
ökad fokus på folkrätt 
 
Med utgångspunkt i tidigare slutsatser följer här svar på fråga 2 
 
Undersökningen visar att FM som underlag för sin planering gör en omfattande 
omvärldsanalys för vilka förmågor och vapensystem som FM långsiktigt behöver. 
Omvärldsanalysen tycks framåtblickande inom ramen för de konventioner som Sverige 
anslutit sig till men analyserar inte möjliga förändringar utifrån trender utanför de befintliga 
konventionerna. Om FM inkluderar folkrätten som ytterligare en faktor i analysen bedöms 
risken minska för att FM lägger resurser på studier av vapensystem som långsiktigt riskerar 
förbud eller begränsningar, vilket innebär att den yttre effektiviteten säkerställs.  
Utifrån termen inre effektivitet framstår det som om FM skulle behöva sätta mer fokus på 
folkrätten i sina styrdokument för att säkerställa att folkrättsliga implikationer 
uppmärksammas på ett tidigare stadium i processen för vapenutveckling/anskaffning. 
En tidigare kontroll minskar risken för oprecisa kravspecifikationer som även om de uppdagas 
på FMV kan rendera i onödiga arbetsinsatser som måste korrigeras i efterhand. Den inre 
effektiviteten kan därmed ökas genom att färre resurser krävs för att korrigera följderna av att 
folkrätten inte kontrolleras systematiskt i ett tidigt skede. Ett ökat fokus på folkrätt tidigt i 
processen och tydligare styrningar skulle därmed sannolikt ge en ökad total effektivitet som i 
förlängningen gynnar alla myndigheterna inom vapenutveckling/anskaffning för FM. 
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5.5 Diskussion 
 
Inom folkrätten kan det noteras att det många gånger utvecklas krav på folkrättsliga regler 
utifrån händelser som orsakar onödigt lidande. Besluten att avskaffa olika vapen är dock inte 
helt lätta få igenom, men det framstår som om den debatt som uppstår tenderar att tills slut ge  
avtryck i folkrätten. Mängden frågor i riksdagen om vapen med anknytning till folkrätt visar 
på ett tydligt sätt att folkrättsliga frågor har hög dignitet. Frågeställningarna kan därför 
sannolikt tjäna som indikator vid en analys av möjliga förändringar inom folkrätten. Detta kan 
då ingå i det underlag som ligger till grund för utveckling eller beslut om anskaffning av 
vapen. 
 
Historiken antyder att frågor som tas upp i riksdagen med folkrättslig anknytning kan leda till 
beslut om begränsningar eller förbud genom anslutning till konventioner. Det är däremot svårt 
att förutsäga om det kommer att leda till enbart en begräsning i användning eller beslut om 
totalförbud. De historiska exemplen och Sverige inställning i dessa frågor pekar dock mot att 
det mest sannolika är en restriktiv hållning och sannolikt ett förbud. Denna kunskap kan sedan 
överföras på materielprocessen och utgöra en vägledning vid de beslut som FM skall ta vid 
anskaffning av nya vapensystem. Detta förutsätter naturligtvis att man verkligen gör en analys 
av den allmänna debatten. Trenden pekar dock på att debatten i riksdagen således kan vara en 
av flera indikatorer på kommande begränsning eller förbud. 
 
Inom Försvarsmakten görs noggranna omvärldsanalyser som omsätts i långsiktiga planer. 
Planerna omsätts ibland till studier för att undersöka hur kommande behov av vapensystem 
kommer att se ut med hänsyn till omvärldsutvecklingen. Materielprocessen i stort är alltså 
framåtblickande precis som Fayol föreskriver i sin teori. Om vi däremot begränsar oss till att 
fokusera på utvecklingen av folkrätten finner vi att den i planeringsskedet implicit antas vara 
statisk eller så trögrörlig att förändringar hinner hanteras utan ekonomisk risk. Intrycket 
förstärks eftersom inget internt styrdokument inom FM föreskriver att folkrättens utveckling 
skall tas i beaktande.  
 
Med hänsyn till hur moderna livstidscykeln ser ut idag för system och att den senaste 
förändringen kom till stånd på knappt 3,5 år framstår det som om behovet av att kunna förutse 
möjliga förändringar tenderar att öka. 
 
Kritikern skulle kunna hävda att de senaste stora förändringarna avseende minor och 
klustervapen var extraordinära och att för mycket analys på lösa grunder är ett hinder för inre 
effektivitet. Analysen är dock inte tänkt att kräva enorma resurser, men avsaknaden av en 
analys bedöms kunna få så stora ekonomiska konsekvenser att en viss resursåtgång framstår 
som berättigad.   
 
Genom att aktivt analysera kommande förslag till förändringar kan FM som organisation även 
uppnå en förmåga att agera förebyggande. En god argumentation baserad på fakta är svår att 
inte ta till sig. Det är därför viktigt att kunskapsnivån inom materielprocessen höjs så att man 
kan identifiera möjliga förändringar och föra en saklig debatt innan beslut är fattat och 
förklara vilka problem vissa begränsningar kan orsaka samt klarlägga direkta felaktigheter. 
Kunskap om kommande förändringar kan även ge möjlighet till anpassning av kommande 
system så att de ej behöver beröras av eventuella förväntade förändringar. Analysen av 
eventuella förändringar behöver således inte enbart innebära att välja bort system, utan kan 
också användas för att skapa alternativ, som är godkända även om folkrätten förändras. 
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Analys av möjliga förändringar görs idag inom ramen för förhandlingarna inom de 
konventioner som Sverige har anslutit sig till. Det skulle sannolikt kunna utvecklas om även 
analysen av möjliga förändringar inom folkrätten vidgas utanför ramen för CCW så att FM får 
en helhetsbild av den aktuella debatten. Därmed kan FM identifiera om det föreligger några 
möjliga risker för våra egna befintliga vapensystem såväl som anskaffning/utveckling av 
kommande vapensystem. 
 
Den framåtblickande analysen är självklart bara en bedömning och kan inte tas som intäkt för 
att det blir som tendensen visar. Det är dock viktigt att göra en riskanalys utifrån styrkan i 
tendensen. Därmed kan man få ett mått på risken i ett framtida projekt.  
FM tar dels en finansiell risk om ett dyrbart projekt riskerar för tidig avveckling p.g.a. 
förändringar i folkrätten, men det kan även innebära en förlust av en förmåga under en viss 
tid, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Med hänsyn till att folkrätten inte bara är viktig ur 
ett rent humanitetsperspektiv, framgår det att det även är en faktor, som rätt analyserad, kan 
bidra till att minska risken för att göra fel saker och bidra till ökad yttre effektivitet.  
 
Om folkrätten är framåtblickande kan den således utgöra ytterligare en källa till ökad yttre 
effektivitet, vars vikt i en mycket komplex omvärld dock är mycket svår att kvantifiera. 
 
Även om exemplen i analysen är hypotetiska kan ett misstag bli oerhört kostsamt.  Fayols 
recept på en allsidig analys i planeringsfasen som också inkluderar de rådande folkrättsliga 
tendenserna, borde således ligga i FM eget intresse.  
 
Bedömningen bör sedan medvetandegöras för organisationen och revideras med lämpliga 
intervall.  
 

6. Avslutning 

6.1 Reflektion 
 
FM nya inriktning är att köpa mer färdiga produkter p.g.a. att det är oftast billigare än att 
utveckla helt egna vapensystem. Begreppet som används är Military of the shelf (MOTS).  
Vid intervju på FMV framkom det att blivande projektledare i ökande grad är externt 
rekryterade ekonomer. Tidigare har många rekryterats internt från FM och har då en 
officersbakgrund i kombination med teknisk utbildning. Dessutom är många mycket erfarna 
handläggare på väg att gå i pension. Detta innebär att den folkrättsliga kunskapsbasen 
urholkas. Behovet av en systematisk granskning av folkrätten kompletterat med någon typ av 
utbildning ser därför ut att öka i framtiden.   
 
I samband  med intervjun på FMV med Marie Louise Rösiö framkom förslag om att man 
kanske skulle se över folkrättsliga aspekter även inom annan materiel än just vapen. Kanske 
finns det folkrättsliga implikationer som gör det olämpligt att använda en viss färg eller 
design. 
 
Förslaget visar hur viktigt det är att ta vara på alla olika faktorer som är betydelsefulla för hur 
materiel skall utformas. Ett tänkvärt exempel är matpaket under Irakkriget som med sin gula 
färg liknade blindgångare från klusterbomber vilket gjorde att civilpersoner omkom pga. att 
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de inte kunde se skillnad.98 En sådan risk fångas idag, enligt min mening, inte upp i någon av 
de processer som finns då det är materiel som inte utgör vapen och det är därför oerhört svårt 
att identifiera den här typen av risker, om inte en gedigen databas med ”lessons learned” finns 
att tillgå, som påvisar den här typen av svåridentifierade problem.  
 
Resultatet i form av ”lessons learned” skulle eventuellt kunna bidra till en eventuell 
folkrättslig utbildning vid FMVeller FM och skulle därigenom kunna bidra till ökad 
effektiviteten(yttre och inre) inom materielutveckling/anskaffning som helhet. Erfarenheterna 
har bäring på vapen men uppdagas sannolikt inte då de inte strider mot någon folkrättslig 
konvention. Förmåga att identifiera denna typ av problem kräver en relativt hög medvetenhet 
om folkrätt inom organisationen. 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
I samband med undersökningen har flera iakttagelser gjorts som generar tankar kring fortsatta 
behov av forskning inom området folkrätt och vapenanskaffning/utveckling. 
Min studie har begränsat sig till svensk materielprocess men det skulle vara intressant att se 
om det i kommande gemensamma projekt inom Norden och EU finns skillnader mellan 
europeiska länder vad gäller folkrätt. Frågeställningar som är intressanta att besvara förutom 
skillnader är om det kan vara kostnadsdrivande för större projekt som helhet. Finns det en risk 
att flera versioner behövs för att tillgodose kraven från de olika länderna som ingår i 
gemensamma materielprojekt inom Europa.  
 
I uppsatsen har debatten i riksdagen ansetts utgöra en indikator för kommande förändringar 
inom folkrätten i Sverige. Detta utgör endast en trend och det skulle därför vara intressant att 
se om det går att göra en större kvantitativ studie där fenomenet studeras i flera länder. Detta 
för att få tillgång till så mycket data att det går att se om det föreligger en statistisk signifikant 
skillnad som styrker en hypotes om debattens betydelse som indikator för förändringar inom 
folkrätten, och om det föreligger en skillnad mellan olika politiska inriktningar. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
98 Hubbard,Zachary P. LTC(Ret.)(2007)Information Operations in the Global war on Terror: Lessons Learned  
   From Operations in Afghanistan and  Iraq ,Information Warfare:separating Hype from Reality Ed: E. Leigh 
   Armistead, s. 50f 
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Sveriges riksdag, interpellation  2005/06:321, av Berit Johanesson(v) till försvarsminister 
Leni Björklund (s), Förbud mot klustervapen i Sverige, tillgänglig  
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GT10321, 2010-02-26  
 
Sveriges riksdag, interpellation 2006/07:139 Förbud mot klusterbomber av Birgitta 
Ohlsson(fp) till försvarsminister Mikael Odenberg(m), tillgänglig 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GU10139, 2010-02-26  
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Sveriges riksdag, Betänkande 2008/09:UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor  tillgänglig  
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GW01UU11, punkt 31, 
2010-02-26 
 
Sveriges riksdag, Skriftlig fråga 2003/04:1043, angående flechetteammuntion     
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GR111043, 2010-02-26 
 
E-post från Claes Wickbom, Produktionsstaben, 2009-12-15 
 
  

7.4 Opublicerade källor 
Olsson, Lars, FM, INSS J9 RUST, bildspel vapenkonventioner 2009, erhållit 2009-11-26 
Verfierat och uppdaterat vid intervju 2010-03-03. 
 

7.5 Intervjuer.99 
 
Almstedt, P-O, FM Produktionsstaben flygmaterielavdelning, MSA, 2010-01-21* 
 
Amman, Daniel, fd FM Produktionsstabens flygmaterielavdelning MSA, 2010-01-20* 
 
Brandel, Erik, Fö, Sekreterare i Delegationen för Folkrättslig granskning. 2009-12-01* 
 
Grohp, Joakim, FM Produktionsstabens Armématerielavdelning, MSA, 2009-12-18*   
 
Langelet, Abraham, FMV, Projektledare, 2009-12-02 * 
 
Lundberg, Patrik, FOI, Avdelningen för försvars- och säkerhetssystem, 2010-02-24 
 
Olsson, Lars, FM INSS J9 RUST, 2010-03-03* 
 
Ottoson, John, FOI, Avdelningen för försvars- och säkerhetssystem, 2010-02-01* 
 
Rösiö, Marie-Louise, FMV, Biträdande projektledare, AK Flyg & Rymd, 2009-12-02 *  
Kompletterande telefonintervju, 2010-05-03. 
 
Wiklund, Mats, FMV, Chefingenjör AK Flyg & Rymd, 2010-01-11* 
 
Wåhlin, Svante, FMV, Produktledare systemsäkerhet, 2010-03-08  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
99 Intervju materialet finns sparat hos författaren. 
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Bilaga 1 Utdrag ur  FM, Anvisning 0 för Materielproduktionsprocessen och FoU, 
HKV skrivelse 23250:78426, 2008-11-20 s. 2 

 
Regleringsbrev för budgetåret xxxx 
avseende försvarsmakten 

Utges årligen, normalt i december 

ÖB U  Utges årligen, normalt i december 
HKV ArbO 2009-06-24 
PROD ArbO  2009-06-18 med HKV beteckning 

 09 862:59932 
Strategi för Försvarsmaktens 
materielförsörjning 

2007-02-02 med HKV beteckning 
23 241:61994  

Samordningsavtal mellan 
Försvarsmakten och Försvarets 
materielverk 

2008-12-09 HKV beteckning 
03:76010 

Samordningsavtal mellan FM och 
FOI 

1999-01-26 

Samordningsavtal mellan FM och 
FHS 

1998-12-22 

FM OPS strategi 2006-06-21 med beteckning 
25100:69043 

OPS- Referenskostnadsberäkning 
samt Juridisk handledning till 
vägledning OPS 

2009-06-21 med beteckning 
25 100:65081 

H Ek  2007-12-21 med beteckning 
23520:76947, återfinns på EMIL 
under Ekonomistyrning 

H Mål 2006-06-16 
 

Strategi för Försvarsmaktens 
forskning och utveckling (FoU) 

2009-02-18 med HKV beteckning 
21 000:52385 

PROD-Uppdrag 09 10 Ä1 
Utarbetande av TTEM & TEMU 

2009-10-19 med HKV beteckning 
09 100:65198 
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Bilaga 2 Förordning 2007:936100 
Förordningen om folkrättslig granskning av vapenprojekt 
Granskning 
1 § I denna förordning regleras granskning av vapenprojekt ur folkrättslig 
synvinkel. 
Granskningen ska ske i enlighet med vad som sägs i artikel 36 i 1977 års 
tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 angående 
skydd för krigets offer (SÖ 1953:14–17, SÖ 1979:22). 
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt 
Uppgifter 
2 § Granskningen enligt 1 § ska utföras av Delegationen för folkrättslig 
granskning av vapenprojekt. 
Delegationen ska även följa vad som sker med vapenprojekt av större vikt 
som har granskats av delegationen. 
Ledning 
3 § Delegationen leds av en nämnd. 
4 § Nämnden ska bestå av högst åtta ledamöter. 
Organisation 
5 § Hos delegationen finns en sekreterare. 
Handläggning av ärenden 
6 § Av 15 § myndighetsförordningen (2007:515) följer att delegationen är 
beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. 
När ärenden av större vikt handläggs ska dock om möjligt samtliga 
ledamöter vara närvarande. 
 7 § Delegationen ska efter genomförd granskning av vapenprojekt fatta 
beslut i ärendet. Om projektet inte uppfyller gällande folkrättsliga regler, ska 
delegationen uppmana den som anmält ärendet till delegationen att 
1. vidta konstruktionsändringar, 
2. överväga andra vapenprojekt, 
3. utfärda begränsningar för vapnets operativa användning, eller 
4. modifiera stridsmetoden. 
Årlig redogörelse 
8 § Delegationen ska senast den 1 mars varje år lämna en kortfattad redogörelse 
till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret 
samt kostnaderna för den. Vidare ska delegationen senast den 1 mars varje 
år lämna en sammanställning till regeringen av behovet av resurser för nästkommande 
kalenderår. 
Förordnanden 
9 § Utöver vad som följer av 22 § myndighetsförordningen (2007:515) utser 
regeringen även vice ordföranden och sekreteraren i delegationen. Förordnandena 
ges för en bestämd tid. 
Tillämpligheten av vissa förordningar 
10 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska 
inte tillämpas på delegationen. 
Undantag från myndighetsförordningen 
11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte 
tillämpas på delegationen: 
4 § 1–3 om arbetsordning och verksamhetsplan, och 
29 § om ärendeförteckning. 
Överklagande 
12 § Delegationens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas 
hos regeringen. 
Anmälan av vapenprojekt 
13 § Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut 
och andra myndigheter ska snarast möjligt anmäla till delegationen 
varje projekt som avser studium, utveckling, nyanskaffning eller modifiering 
av vapen eller stridsmetoder. Anmälan om sådana projekt får även göras 
av andra. 

                                                
100 Försvarsdepartementet,(2009) Författningshandbok för totalförsvaret och skydd mot olyckor 2009/2010, 
Stockholm, Norstedts Juridik AB/Fritzes,s. 95f 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 
Intervju guide för ostrukturerade intervjuer. Frågeställningarna har använts vid intervju av 
handläggare markerade med asterisk i källförteckning. 
 
FM intervju 091218 
 
 
 
 
 
 
Vilken roll har du inom FM? 
 
 
 
 
Ger ni uppdrag till FMV och FOI? 
 
 
 
 
När och i på vilket sätt kommer du i kontakt med folkrätt i projekt? 
 
 
 
 
Vilka styrdokument använder du som anger folkrättliga krav? 
 
 
 
 
Vilket forum dömer av inom FM om det skall anmälas till Delegationen för folkrättslig 
granskning? 
 
 
 
 
Vem anmäler projekt till Delegationen för folkrättlig granskning av vapenprojekt? 
 
 
 
 
 
Vilka förbättringsåtgärder anser du finns inom det folkrättsliga området? 


